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Faço saber que o Senado Federa! apr_ovou. nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 197, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do
Meio, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 76,529,600,00 (setenta e
seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos
cruzeiros).
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SUMARIO
1- ATA DA 65• Sli:SSÃO, EM
16 DE MAIO DE 1983

1.!- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofício do Governador do
Estado do Rio Grande do Norte

-

N~'

!16/83, encaminhando

in~

formações pertfnentes à Mensagem
nl' 99/82, pela qual se solicita auto·
rização do Senado para que aquele
Estado possa contratar operação
de crédito junto à Caix3 Econômica Federal.

1.2.2- Ofícios elo Sr.

}9 ..

Sei:red.rio da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

- Projeto de Lei da Câmara n~
19/83 (n~' 4.281/81, na Casa de origem), que dispõe sobre dados que

devem constar de notas fiscais eco~
nhecimentos. de transporte para
comprovação da entrega de merca~
darias.
- Projeto de Lei da Câmara n~'
20/83 (n~' 4.219/81, na Casa de origem), que altera dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~'
5.452, de }9 de maio de 1943, e dã
outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara· n~>
21/83 (n~> 5.472/81, na Casa de origem), que dá nome de "Bernardino
de Souza" à ponte sobre o rio Rela,
na BR-101, divisa dos Estados da
Bahia e de Sergipe.
- Projeto de Lei da Câmara n~>
22/83 (n~> 5.4S0/81, na Casa de origem}. que concede anistia a mães
de família condenadas até cinco (5)
anos de prisão.
-Projeto de LCi da Câmara nl'
2.3/83 (nl' 5.199/81~ na Casa de origem), que acrescenta dispositiVo à
Lei n~> 1.71 t, de 28 de outubro de

1952- Estatuto dos Funcionários
Públicas Civis da União.
-Projeto de Lei da Câmara nl'
24/83 (n' 5.016/81, na Casa de ori·
gem), que introduz modificação na
··,Lei n~> 5.584, de 26 de junho de
1970, que dispõe sobre normas de
direito processual do trabalho, e dá
outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n~'
2.5/83 (n• 4.979/81, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao
art. 33 da Lei n~' 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna, e dá outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n'
26(83 (n9 4.901/81, na Casa de origem), que complementa normas gerais sobre desportos, e dã outras
providências.
- Projeto de Lei da Câmara n9
"27/83 (n'4.8l0/81, na Casa de orl:
gem}. que dispõe sobre a divulgação, pelo Poder Executivo, do
elenco de bancos de dados existentes no País.

Art. 1' Ê a Prefeitura Municipal de Campo do Meio,
Estado de Minas Gerais, nos termas do art. 21' da Resolução n" 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de Cri 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a 140.000 UPC, considerado o vaJor nominal
da UPC de CrS 546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em abriiJSO,
junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacioiii[ da Habitação - BNH, destinadas à construção de
400 (Cjuatrocentas) unidades habitacionais de interesse
social e execução das abras de infra-estrutura urbana ne~
cessárias, naquele Município, Obedec_idªs as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1983,- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e ~u, Nilo Coelho.
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 198, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Jullau,
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS
33.873.840,00 (trinta e três mU.IK;es, oitocentos e setenta e três mll, oitocentos e quarenta cruzeiros) o
montante de sua dívfd• coll90lldada.

e

Art. 1'
a Prefeitura Municipa( de Santa Juliana,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da ResÜ'"
lução n' 93,- dC f f de outubro de 1976, do Senado Fede-ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso-lidada em CrS 33.873.840-,00 (triilta e três milhões, oito~
centos e setenta e três mil. oitocentos e quarenta cruzei~
ros), correspondentes a 56.000 UPC, considerado o valor
nominal da UPC de CrS 604,89 (seiscentos e quatro cru·
zeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a
fim de que possa contratar empréstimos no valor global
acima mencionado, junto à Caixa Ec_onômica do Estado
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- Projeto de Lei da Câmara nl'
28/83 (n"' 4.632f_8J~ na Casa de ori~
gem), que dispõe sobre o concurso
vestibular, e dâ outras providências.
1.2.3- Requerimentos
- Nl' 661/83, _de _autoria do Sr.
Senador Itamar Franco, solicitando informações ao Poder Executivo relativas ao Projeto dC Resolução n~' 127f82.D~ferldo.
- N"' 662/83, de autoria do Sr.
Senador Mário Maia, solicitando
informações ao Poder Executivo
relativas ao Projeto de L_ei do Senado n~ 28f79. D~ferido.
1.2.4 - Comunicações
-

Dos Srs. Senadores José Lins

e Aloysio Chaves, que se ausentarão do País.
1.2.5 - Comunicações da Presi·
dência
- Referente a abertura, aos Srs.
Senadores, de inscrição para interpelações ao Sr .__ Ministro da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, que comparecerá, amanhil., ao plenário do Senado
Federal.
- Arquivamerito dO Projeto" de
Lei da Câ.m_ara n"' 131/82 (n"'
2.741/80, na Casa de origem), por
ter recebido__ parecer _contrário,
quanto_ ao mérito, da Comissão a
que foi distribuído.
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dido de informaçõ_es de autoria de
S. Ex.• dirigida a órgão do Poder
Executho.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líd~r ~- -APelo aO
Governo Federal em favor da prorrogação, para 1984, da entrada em
vigor, no Nordeste, das novas taxas
de juros de crédito furai.

Estado do Espfrito Santo a elevar
em CrS 75.680J'ZO,OO, o montante
de sua dívid?, consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.

--=- Projeto de Re-soluç_àQ -h.~'
2R3/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Boa Esperança
(MG), a elevar em Cr$
61.450.200,00, o montante_· _de__sua
dívida_ consolidada. Aprovado. Ã
O SR. PRESIDENTE- Escla- c-omiS$â(! de Redar;ão. _
recimentos ao assunto f0caiizidá
-Projeto de Resolução _n!
na presente sessão pelo Senador 144/82, que autoriza a Prefeitura
Álvaro Õias.
Municipal de São Lu(z (MA), a elevar emLt$ 725.043.150,00, o mon1.3 -ORDEM DO DIA
tante de sua dívida consolidada.
- Projeto de ResolUção n9 AprOvado. A Comissão de Re89/82, que autoriza a Prefeitura dar;ão.
- Requerimento nl' 506/83, soliMunicipal de Ponte Nova (MG), a
elevar cm CrS 433.786.500,00. _Q citando _a convocação d_o Ministromontante de sua dívida consolida- Chef:~ctÕ serviço Naçio_nal de lo,da. Aprol'ado. Ã Comissão de Re- forma~ões, -Ger1ú-a1 -0-ctáviÕAgtliaT-- de Medeiros, para perante daçã_o,
-Projeto de_ __ R_e_s_cl_~~Lo____!1_9 o Plenário do Senado Federal,
29/83, que autoriza a Prefeitura preStar esclarecimentõ· ·sobre as ati-·
Municipal de Poxoréo (MT), a ele- vidades daquele órgão. Votação
var em CrS 85.66fU5$,73, o mon-_ adiadª __por falta de "Cf!l_<>rum" após
tante de sua dívidã Consolidadã. usarem d_a palavra os Srs. HumberAProvado: A CorlúS~a~ de. Re~ to LUcena e Gabrief Hermes.
dãção:
_ _
- -RequerimentoS nçs 636; 641 a
643; 651 a 653; 656 e 657; de 1983,
de desarquivamento- das proPO-

1.4- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA

siçõeS Cj~u·~·illencionãin. AjJroVados.

SENA DOR ALBERTO SILVA
-Projeto de Lei dOSetiado n~ -~Apelo ao Sr._ Ministro do lnte1_9!/79, d~_~utoria do Senador Lá- rior em favor da criação de novas
zarq Barbosa, que_ dispõe sobre o- - frentes de emeriênCía ·no Estado do
r.arc!!la,n:te.nt~ ~.qs _i!l_in_i_oi
PiaUí.
de _seguros de ramos elementares.
SENA DOR NELSON cAR;VEJ:- ~Aprovado. À ConlíSSão de Re- RO - Comentários do ·seminár1Cl
1.2.6 - Leitura de projeto
"Análise" sobre a conjuntura ecodação.
- Projeto_ de Lei do Senado nl' nõm.ica da agricll_ltura.
- Projeto de Lei do Senado nl'
89/83, de autoria do Sr. Senador 11/80, de_a!J-toria do Senador :N~I
L5- COMUNICÁÇÃÓ DA
Nelson Carneiro, que dispõe sobre son Carneiro, que introduz- ãlt_eração na Consolidação das Leis do PRESIDENCIA
a proibição da caça ao jacaré, e dá
Txaba_i_hq_,_ para o fim de assegurar
outras providências.
- Referente a não designação de
estabilidade provisória ao empregado que reclama, durante o prazo Ordem do Dia para a próx.ima ses1.2.7- Discursos do Expediente
de tramitação da reclamatória. são em virtude. de _comparecimento
SENADOR LOURIVAL _8A_F_- --Aprovado. À Câmara dos Deputa- do Sr, Ministro Qa Secretaria de
T/ST A IS~' aniversário da
dos.
Planejamento da Presid~nc;.ia dl!
criação fia Fundação Universidade
República.
Federal de- Sergipe.
~Projeto de. Resoly.ç.ão nl'
II 1/81, que autoriza _a. Prefe:itur~
1.6- ENCERRAMENTO
Municipal de São Luíz (MA), a eleSENADOR GABRIEL HERvar em Cr5 81.583.500,00, o mon2- DISCURSOS PROFERIMES- Informações colhidas por tante de sua dívida consolíd_ad_a,
S. Ex.' junto à ELET.I.tQNORTE,a Aprovado. À Comissão de Re- DOS:EM SESSÕES ANTERIORESrespeito da construção da hidrelé-- dação.
trica de Balbin-ã~- tio- Estado do
-Projeto de_, ResOluÇão-- n"
Do Sr. José_ Liils, pronunciado
Amazonas.
121/81, que autoriza a Prefeitura na sessão de 12-5-83.
SENADOR ITAMAR FRANCO _ Municipal de Passa Quatro (MG),
Do Sr. José Lins, pronunciado
--Observações--sobre o projeto de _a- elevar ~m Cr$ 46.449.200,00, o na sessão de _13-5-83,
montante de sua dívida consolidalei encaminhado ao Congresso Na3-ATOS DO PRESIDENTEclonai, pelo Poder Executivo, disci- da. Aprovado. À Comissão de ReDO SENADO
dação.
plinando o uso do solo urbano.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Homenagem de pesar pelo
falecimento .do Sr.. Clarival do Prado Valladares.
SENADOR A-LVAR'O_ DIAS,
pela ordem - Solicitando a reite~
ração, pela Mesa d_o_Senado, do pe-

ã.nurus--

--Projeto de Resolução fi I'
178/81. que autor]za a Prefeitura
Muncipal de Belo Oriente (MG), a
elev_ar em Cr$ 69.673.800,00, o
montante de sua dívida consolídada. Ap;ov~do. Ã CarriiSS.ào -de. R.edação.
~ Proj_eto de~ Reso_luç_ãQ_ n~185/81, que autoriza o Governo do

N~'s

69 a 72, de 1983

4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
6 --ccCOMPOSIÇÃO DAS COMI,SSÕF;t;_pERMANENTES _

Maio de 1983

&: M(nas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados à
construção de 160 (cento e sessenta) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infraestrutura urbana neéessãrias, Programa PROMORAR,
naquele Municfpio, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central __do Brasil no respectivo processo.
ArL 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1983..- Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 199, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio
Claro, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
76.529,600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e
vinte e no,·e mil e seiscentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Art. !I' Ê a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio
Claro, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da
Resolução nl' 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal. autorizada a elevar o montante de sua dívida
consolidada em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e_nove mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a 140.000 UPC, considerado ovalor nominal da UPC de CrS 546,64 (quinhentos e quarenta _e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em abrilj80, a fim de que possa contratar operações de
crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinudas à construção de 400 (quatrocentas)
unidades Mbitacionais de interesse social c execução das
obras de infra-estrutura urbana necessárias, 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.
Senado Federal, 16 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 200, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cristina, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 31.756.725,00
(trinta e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil,
setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Cristina, Estado
de Minas Gerais, nos term-Os do art. 2.,- da Resolu.ção n"'
93, de I l de outubro de 1976, do Senado_Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 31.756.725,00 {tríntã e um milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros),
correspondentes a 52.500 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente emjulho/80, a fim
de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado. junto à Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Naci_onal da Habitação - BNH, destinados à
construção de ISO (cento e cinqilenta) unidades habitacionais d_~ i~teresse social. e ~xecução das obras de infra-
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estrutura urbana necessârias, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central dO. Brasil no rt:spectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1983.- Nilo COelho,
Presidente.

naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Ç.:;:ntral do Brasil no respectivo processo.
-Art. 2~t Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1983.- Nilo Coelho,.
Presidente.

Faço saber que o_Senado federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

Faço saber que o _Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso vi, da Constituição, e eu, Nilo C~elho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 201, DE 1983

RESOLUÇÃO N• 203, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana,
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS
42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e
quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Pedro dos
Ferros, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro
mil e seiscentos cruzeiros).

Art. J'? b a Prefeitura Municipal de N_ova Serrana,
Estado de Minas Gerais, nos _termos do art. 2~t da Resolução n\1 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fede»
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívidã: consolidada em Cri 42.142.300,00 (quarenta e doiS milhões,
trezentos e quarenta e dois mil e trezentos_ cruzeiros),
correwondentes a 70.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seisceritoS CiUcitro cruzeiros oitenta e nove centavos), vigente emjulho/80, a fim
de que possa contratar empréstimos no vaiQ_r global acima mencionado, juri-to -à C3.ixa Ecionõínica do Estado de
Minas Gerais, està na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação ---BNH, destinados à
construção de 200 {duzerit.ii.S) ·un-idadeS habitacionais de
interesse sociaJ e execução das obras de infra-estrutura
urbana necessárias, naquele município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
----respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na'-data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de São Pedro dos
Ferros, Estado de Minas Gerais, nos tennos do art. 2"' da
Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 197_6, do Senado
Fedeiãl;- autorizada a contratar operações de crédito no
valor global çie crs:_.s~t684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos.e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a 140.000 UPCs, considerado o
valor nQminal da UPC de Cri 604,89 (seiscentos_ e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em jú.lho/80, junto à Caixa Económica do Estado de Minas
Gerais, esta na qualidade de agente fmanceiro do Banco
Nacional da Habitação - -BNH, deStinadas à construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de
interesse social e execução das obras de infra-estrutura
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. · 2"' -- Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pubticação.
Sen-ado Federal, 16 de maio de 1983 -Nilo Coelho,
Presidente.

e

e

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

RESOLUÇÃO N• 202, DÉ 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de CarranCas,
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1"' ~a Prefeitura Municipal de Carrancas,Cstado de Minas Gerais, nos te"rmOs do art. 2"' da Resolução
n' 93~ de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cri 31.756.725,00 (frinta e um mi~
Ihões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte
e cinco cruzeiros) correspondentes a 52.500 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de CrS 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove cen~avos), vigente
em julho/80, a fim de que possa contrata! operações de
crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa
Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinadas à construção de 15.0 (cento e cinqUenta) unidades habitacionais de interesse sodal e exe-cução da!' obras de infra-estrutura urbana necessãrias,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição; e eu, Nilo Coelho,
PJesidente, promulgo. a seguint~
RESOLUÇÃO N• 204, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, - EStado de Minas Gerais, a elevar ent CrS
148.198.050,00 (cento e quarenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. !9' I! a Prefeitura MuniCipal de La8oa da Prata,
Estado de Minas Gerais, nos termos ~<?ar~. 29 cj:a Resolução n'i' 93.-de I 1 de oUtuQN de Í975, do senado Fede_ral;-autorizada a-elevar o montante de sua divida consolidada em Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta e oito
mil.hões, çento e noventa e oito mil e CinqUenta cruzeiros), correspondentes a 245.000 UPCs, considerado ovalor nominal da UPC de .CrS 604,89 (seiscentos e quatro
cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho /80. a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencioQado, j).lnto.à Caixa EcOnómica
do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente
financeiro do Bcmco Nacional da Habitação - BNH,
destinados à construção de 700 (setecentas) unidades 4a~
bitacionais _de interesse S:ocial e execução das obras de
ínfra-éstrutura urbana necessárias, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Centrai
do Brasil no respectivo processo.
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Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 205, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de lbiracl, Estado
de Minas Gerais, a elevar em CrS 76.529.600,00 (sete~ta e seis millhões, quinhentos e vinte e nove cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. i"' ta Prefeitura Municipal de lbiraci, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 2"' da Resolução n~t
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de_sua dívida consolidada em
Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis mllhões, quinhentos e
vinte_ e nove mil e seisc_entos.cruzeiros), correspondente a
140.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 546,64 (quinhentoS e quarenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente_ em abrilf80, a fim de
que possa contratar empréstimos no valor global acima
mencionado, junto à Caixa Econõmica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro da
Habitação~ BN H, destinado a construção de 400 {qua~
trocentas)_ unidades habitacionais de interesse soc~al e
ex.e.cuçào _das obras de infra-estrutura urbana neces.sárias, naquele Município, obedecidas as c~ndições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 .de maio de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso-VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho.
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 206, DE 1983
~utoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas,
Estado de Minas Gerais,
a elevar em CrS
116.12.3.000,00 (cen,to e dezesseis milhões, cento e
vinte e três mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.

Art. 1"' t a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, nos termos -do art. 2"' da Resolução n9 93, de 11 de outubfo de 1976, do Senado Federal, autorizada a_ elevar o monh_mt~ de sua dívida consolidada ein Cr$ 116.t2iOOO,OÕ (cento e dezesseis mil~ões, cento e vinte e trêS mil cruzeiros), correspondente
a ·175.000 UPCs,_considefãdo o valor nominal da UPC
de CrS 663,56 (seiscentos C sessenta e três_cruzeiros e cinqtlenta e seis.-centaVos), vigente Cm outubrof80, a fim âe
que I?ossa cof!tratai _einprêstiní6s no valor global acima
mencionado,J~ntO à CaiXa :E:cpllômica do Estado de Minas Gerais, estã. na quá.Iid~de de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação -- BNH, destinado a
cons~~ção de 500 {quinhentas) u~idadc;s habitacionais de
ínú:iesse social e- execução das obras de infra-estrutura
urbana necessárias. naquele MunicfpíO,- obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1983 . ....:..: Nilo Coelho,
Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Conslituição. e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

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

do pos~a contratar operação de crédito junto à C_a.ixa
E(.:onômicu Federal.
(Ã Comissão de Constituição e Justiça.)

RESOLUÇÃO No 209, DE 1983
RESOLUÇÃO No 207, DE 1983

Autoriza a Prereitura Municipal de Rubim, Estado
de Minas'Gerais, a elevar em Cr$ 77.542.500,00 (setenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil
e quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

Art. JQ É a Prefeitura Municipal de Rubim, Estado
de Minas Gerais, nos terrrios do ai't. 2Q da Resolucão nQ
93, de I I de outubro di'; 19-76, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS 77.542.500,00 (setenta e sete milhões, quinhentos e
quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), correspondente a 105.000 UPCs, considerado o vaJor__nominal da
UPC de CrS 738,50 (setecentos e trinta e oitO cruzeiros e
cinqüenta centavos), vigente em janeli-0(81, a Tim de que
possa contratar operações d~ crédito no valor global acima mencionado, junt_o à Caí~a EÇ0i1õmic"8. do Estado de
Minas Gerais, esta na quã.Hdade de agente financeiro -do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado a
constução de 300 (üezeiltas}"un"ídãdes Qabitacionais de .
interesse social e -execução das obras de infra-estrutura
urbana necessãriaS, nã.qUele 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.
Senado Federal, 16 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do
Meio, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. i"' É a Prefeitura Municipal de Campo do
Meio, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2'~ da
Resolução n"' 93, de I I de outubro de I 976, do SenaâO
Federal, autorizada a elevar o mont~nte de sua dívida
consolid.ada em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de
cruzeiros), correspondentes a 54.163,84563 UPCs, considt::rado o valor nominal da UPC de Crl738,50 (setecen~
tos e i.rinta e oito cruZeiros e ctnqüeÍlta centavos), vigente
em janeiro/81, a fim de que possa contratar empréstimo
. de igual valor junto ao Banco de Crêdito Real de Minas
Gerais "SJA; este na qualidade- de agente financeiro do
Banco Nacional da Habit2çào- BNH, destinado a im~
plantação do Programa FINC, compreeetldendo a exe~
cuçào de obras de infra-estruty.ra urbana em diversos
ConjuntO~ habitadonals eXistelltes no Município, obede~
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra~
Si\ 110 respectivo processo.
_
_
Art. 2_Y ~ta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1983.- Nilo Co_elho.
- "Presidente.

·Ata da 65• Sessão,
em 16 de maio de 1983
I~

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 208, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltambacurl,
Estado de Minas Gerais, 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.

Art. I'~ ta Prefeitura Municipal de Itambacuri, Estado de Minas a_era1iÇllOsTei'ni.OS do art._2Q dá_Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar_ o montante de sua dívid.~ consolidada em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões,
cento e setênta e cln_CQ mil c; tr<;~entos cruzeiros), cQfreSpondent~ a l05J)00 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 877,86 (oitoc_entos e setenta e sete cnU:~i
ros e oiterita e seiS centaVos), vigente em abril/81, a fim
de que possa contratar empréstimOs no Vãlor glpba1 acima mencionãdo, JUnto_à Caixa ~nômiCa do Es!itilo dJ:;
Minas Gerais,-estã na qualidade-de agente finan~C:iro d.o
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado a
constução de 300 (1rezent<!s) unidades habitacionais de
in-teresse .social e ~ecução~das obras de infra-estrut1,1ra
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Br_asil no
respectivo processo.
Art. 2Q Esta Resolu_ção entra em vigor na _data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Sessão Legislativa Ordinária
da 41~ Legislatura

O FI CIOS
D~ Sr. l9~Secretârio da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 19, DE 1983
(N'~ 4.281/81, na Çasa de origem)
Dispõe sobre dados que det·em constar de notas fis- cais e conhecimentos de transporte para comprovaç-ão
da entrega de mercadorias.

0- COngiesso-NaciOnal decreta:
Art. t 11 As notas fiscais e conhecimentos de transporte, além das indicações exigidas pela legislação em vi·
gor, deverão conter espaço desünado a comprovar a entrega e o recebimento de mercadorias, mediante o regis·
tro do nome completo, assinatura, CPF e número da
Carteira de_ Trabalho de quem recebeu a mercadoria.
Pirâgrafo úriico. No caso de pessoa jurídica, além
dos dados enumerados no caput deste artigo, a pessoa re-cebedora dil mercadoria mencionará o respectivo número -do CGC e sua função na empresa.
Art. -29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- A.tt. -31' Revogam-se as disposições em contrãrio.

LEGlSLAÇÀO ClTAOA
LEI No 5.474, DE !8 DE JULHO DE 1968
Dispõe sobre as duplicatas, e dá outras prOvldén~
cias.
O Presidente da República:

Faço saher que o Congresso Nacional_ decreta e eu_
sanciono a seguinte lei:

Presidência do Sr. Nilo Coelho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SI; PRESENTES OS SRS. SENAI)ORE&
Altevir Leal - Eunice Michiles - Fábio Lucena Raimundo Parente- Gaivão Modesto- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hêlio Gue,iros - Alexandre
Costa- Josê Sarney- Alberto Silva; --João .LoboAlmir Pinto-- Carlos Alberto - Martins Filho Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Marco Maciel
- Nilo Coelho -Carlos LyJa- Luiz c_avalcantelouri~al Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
-- Lliii Via-na- Moacyr Dalla- Nelson Carneiroltaillú Ffanco- HelldqUe Santillo- Mauro &rgesGastão MUller- José Fragelii -"Saldanha Derzi- Ál~
varo Dias -:- Jaison Barreto - Carlos Chiarelli.

OSR. PRESIDENTE (Nilo cOelho)- Á liSta de piesença acusa o comParecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iiliCiamos nossos trabalhos.
cfSr. 1~-SeC:!etário procedeiá "à: leitura do -Expedierite.
É lido o seguinte

Ofício do Governador do Estado do Rio Grande do Nor~

te
NQ 1 I6/83, de 13 do corrente, encaminhando informações pertinentes à Mensagem nQ 99, de 1982, pela qual
se solicita autorização do SeJ'!ado para_que aquele Esta-

CAPITULO I
Da Fatura e da Duplicata
Art.- J9 Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro,
com prazo' não inferior a 30 (trinta) dias, contado da
data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá _a respectiva fatura para apresentação ao
comprador.
§ 111 A fatura discriminará as mercadorias vendidas
ou, quando convier ao vendedor, indicará somente os
números e valore_s_ das notas parciais expedidas por oca·
sião das vendas, despachos ou entrega de mercadorias.
§ _29 _:Revogado.

CAPITULO V
Da Ação para Cobrança da Duplicata
Art. 15. Será processada pela forma executiva a
ação ou credor por duplicata ou triplicata, ru::eita pelo
deve;do_r, protestada ou não, e por duplicata ou triplicata
não aceita e ptotestarla, desde que esteja acompanhada
de qualquer documento comprobatório da remessa ou
da entrega da mercadoria.
§ 19 Distribuída a petição inicial, apresentada em 3
(três) vias, determinará o Juiz, em cada uma delas, independentemente da expedição do mandado, a citação _do
réu, que se fará mediante a entrega da terceira via e orecolhimento do correspondente recibo do executado na
segunda via, que integrarã os autos.
§ 29 Havendo mais de um executado, o autor e;ntregarâ, com a inicial, mais uma via por executado, para
fins da citação de que trata o parágrafo anterior.
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§ 39 Não sendo paga a dívida no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, proceder-se-á à penhora dos bens do réu.
§ 49 Feita a peO.hora, o réu terá o praz.o de 5 (cinco)
dias para contestar a ação.
§ 59 Não contestada a ação, os autos serão, no dia
imediatO, conclusos ao Júiz, que proferirá sentença no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 6"' Contestada a ação, o Juiz prÕcederá a uma instrução sumâria, facultando às partes a produção de provas dentro de um triduo e decidirá, em seguida, de acordo com o seu livre convencimento, sem eximir-se do dever de motivar a decisão, iil-dicandO aS provas e as razões
em que se fundar.
§ 79 O Juiz terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para proferir os despachos df:: expedientes e as decisões
interlocutórias e o de lO (dez) dias para as decisões terminativas ou definltivas.
§ 81' O recurso cabível da senfença proferida em ação
executiva será o de agravo de instrumento, sem efeito
suspensivo.
§ 99 A sentença que condenar o executado determinará, de plano, a execução da penhora, nos próprios atitos, independentemente da citação do rêu.
§ lO. Os bens perl-horados d-e valOr conhecido serão
leiloados no prazo de lO (dez) dias, a contar da data da
sentença, e os não conhecidos sofrerão avaliação, no
prazo de 5 (cinCo) diãs.
§ I l. Da quantia apUrada- no leilão, pagar-se-â ao
credor o valor da condenação e demais cominações legais, lavrando o escrivão o c_ompetente termo homologado pelo Juiz.
§ 12. A Ação do portador contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas obedecerá sempre o- rito
executivo, quaisquer que sejam a fórma e as condições
do protesto.
§ 13. Será também processada pela forma executiva
a ação do credor por duplicata ou triplica ta não aceita e
não devolvida, desde que o protesto seja tirado mediante
indicações da credor ou do apresentante do título, -ãcompanhado de qualquer documento comprobatório da remessa ou da entrega da mercadoria, observados os requisitos enumerados no art. 14.

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n» 5.452, de 1»
de maio de 1943, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }Q O inciso III do art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n» 5.452, de
19 de maio de 1943, passa a ter a seguinte redação.
"Art. 473- ·············--············-···
1- ........... ----··---·-·-·- .......... .
11- """"'"'"'~'-'"·"-·-··"-"""
III- por I (um) dia, quando do nascimento de
filho, e por outro mais, no decorrer da primeira semana, para o seu registro."
Art. 2»
cação.
Art. 31'

Esta Lei entra em v'igor na difa de sua publiRevogam-se as disposições em contrárío-.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DASLEJS DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n» 5..452, de 1» de maio de

\943)

rv

TITULO
Do Contrato Individual do Trabalho

compare~

I - até-2 (dois) dias consecutivos, em caso de faleci·
menta do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou
pessoa que, declarada em sua carteira profissional, viva
sob sua dependência económica;
II -_até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
III--:- por um dia, em caso de nascimento de filho, no
decorrer da primeira semana;
IV- por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue d~vidamen
te comprovada;
y--_ até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim
de se alistar eleitor, nos termos -d:i- lei respectiva;
VJ -.no período de tempo em que tiver de cumprir as
exigências do Serviço Militar referidas na letra c do art.
65 da Lei n»4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).

5~>

Art. 6»
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contráriO.

LEGISLAÇÀO CITADA
DECRETO-LEI N• 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE

194t
Código de Processo Penal

LIVRO IV

Da Execução

TITULO !V

Da Graça, do Indulto, da Anistia e
da Reabilitação
CAPITULO I

(À Comissão de Legislação Social.)

Da Graça, do lnáu!tO -e (ia Anistia
PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 21, DE 1983
(N" 5.472, de 1981, na Casa de origem)
Dá o nome de "Bernardino de Souza" à ponte
sobre o rio Real, na BR-101, divisa dos Estados da
B"ahia e de Sergipe.
O Congresso Nacioal decreta:
Art. I» A ponte sobre o rio Real, na BR-101, divisa
dos Estados da Bahia e de Sergipe, fica denominada
.. Ponte Bernardino de Souza".
Art. 21'
cação.
Art. 3»

(Às Comissões de CÕnstituição e Justiça "e~ de Economia.)
PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1983
(N'i> 4.279, de 1981, na Casa de origem)

Art.
cação.

CAPiTULO IV
Da_Suspensào e da Interrupção
Art. _473. O einpregã.do poderá deixar de
ce_E ªo ~iço_se~ pr_ejuízo do salário:
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Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em _contrário.

(À comissão de TransPortes,.

Cçmunic~ç8es _e

Obras Públicas.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 22, DE 1983
(NI' 5.450/81, na Casa de origem)
Concede anistia a mães de faMília condenadas até
5 (cinco) anos de pri~ào.
o-cOngresso NaCional decreta:
Art. {9 Ficam anistiadas as mães de familia conde·
nadas a penas de prisão privativas da liberdade não superiores- a 5 (cinco) anos, que, na data desta lei, tenham
cumprido, no mínimo um terço da pe_na aplicada, se pri, mâria, ou nletade, se reincidentes. Ârt~)9

··saa ainda- condições para gozo do beneficio

Art. 734. A graça poderá ser provocada por petição
dQ condenado, de qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário, ou do Ministério -PUblico, ressalvada,
entretanto, ao Presidente da República, a faculdade de
concedê-la espontaneamente.
Art. 735. A petição de graça, acompanhada dos documentos com que o impetrante a instruir, será remetida
ao Ministro da Justiça por intermédio do Conselho Penitenciário.
Art. 736. O Conselho Penitenciário, à visa dos autos .
do processo, e depois de ouvir o diretor do estabelecimento penal a que estiver recolhido o condenado, fará,
em relatôrio, a narração do fato criminoso, examinará as
provas, mencionará qualquer formalidade ou circunstância omitida na petição e exporá os antecedentes do
condenado e seu procedimento depois de preso, opinando sobre o mérito do pedido.
Art. 737. Processada no Ministério da Justiça, com
os documentos e o relatório do Conselho Penitenciário,
a petição subirá a despacho do Presidente da República,
a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças. se ele o determinar.
Art. 738. CCUlcedida a graça e junta aos autos cópia
do decreto, a juiz dedarará extinta a pena ou penas, ou
ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de redução ou comutação da pena.
ArL 739.
da pena.

O condenado poderá recusar a colllutação

ora inStituído:

a) bom comportamento prisional, reve{ador de condições de reintegração no convívio social;
b) serem mães de filhos de menos de 10 (dez) anos;
c) serem isentas de periculosidade.
Art. 39 A anistia ora concedida não beneficia as mulheres condenadas por crime relativo a entorpecente ou
substância que cause dependência !lSica ou psíquica,
quando reconhecida na sentença a condição de traficante.
Art. 4» Caberá ao Conselho Penitenciário proceder
na forma do art.136_do Código de Processo Penal, depo_is do que encaminhará o processo ao Juiz das Execuções Criminais que, verificando satisfazer a condenada
os requisitos desta lei, declarará extinta a punibilidade e
exPedirá o competente alvará de soltura.

Art. 740: . ~s-_ãtitos da petição de graça serão arquiva_
dos no Mm1steno da Justiça.
Art. 741. Se o rêu for beneficiado por indulto, o_ juiz,
- de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por __ iniciativa do_ Conselho Penitenciário, providef!ci~rá de acordo com o disposto no art.
738.
Art. 742. Conúdida a anistia após transitar em julgado a sentença condenatôria, o juiz, de oficio ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por
iniciativa do Conselho Penitenciário, declarará extinta a
pena.

..

~.

'- ...........

-· .......

~-

...

'.~

.. ...·.....
;

(À ComissãO_áe_ Constituição e Justiça.)-

:,.:_.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 23, DE 1983
(N~"

5.199/81, na Casa de

o~igem)

Acrescenta dispositivo à Lei nY ].711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Pliblfcos
Civis da União.

Maio de I983

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 24, DE 1983
(N<> 5016/81, na CaSa de origem)

numerado como§ 211, passando o atual parágrafo único a
constituir o § }9, com a seguinte :redaçào:
«Art. 33. ···•••••······••r••••·······~~·
§ I•
...................... ~ .......... .
§ 29 O material não-perecível apreendido, após
a liberação pela autoridade competente, terá o seguinte destino:
I - Animais - serão libertados em seu habitat
oti destinados aos jardins zoológicos, fundações ou
entidades assemelhadas, desde que fiquem sob aresponsabilidade de técnicoS habilitados;
I I - Peles e outros prOdutos - serão leilo~dos
ou entreg1,1es a museus, órgãos congêneres registrados ou de_ fins filantrópicos;
III- Armas- serão vendidas em hasta pública,
revertendo ao Instituto de Desenvolvimento Florestal - IBDF, o produto da venda;

Introduz modificação na Lei nQ 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de direito processual do trabalho e dá outras providências.

Q Congresso_ Nacional decreta:

O Congress_o Nacional decreta:
Art. i"' Acrescente-se ao art. 176 da Lei nl' 1.711, de
28 de outubro de 1_952 - Estatuto dos Funcío_n-ifrios
Públicos Civi-s ·cta União, o seguinte§ 3"':
~·Art. 176.......•.• _
.... _.._ ..... _...•.•• -: .... .
§I•- ................................... .
§ 2•- .................................- .•
§ 39- O fuãciOnãrio que houver cómpletado o
tempo de servíço exigido e requerer aposentadoria,

poderá aguardar, após manifestação favorável do
órgão de pessOal, fora de exercício, a publicação do
ato respectivo."
Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário,

Art. 19 O § 411 do art. 29 da Lei nQ 5.584, de 26 de junho de 1970, passa- a vigorar com a seguinte redação:
.. Art. 2.,..
•••••••••••••••••••••••
§ 1•
.......... " ...................... ..
§ 2•
.................................. ..
§ 3• .................................. ..
§ 49 Salvo se versarem sobre matéria Constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada a que se refere o parágiafO aritirior, consideradO, para esse fim, o valordo salário míilimo-à data do ajuizanic!rito da ação."
Art. 29
cação.
Ar~. 311

Esta Lei entra em vigor na data de su_a publiRevogam-se

a~

disposições em

~ontrário.

LEGISLAÇÀO CITADA

LEGISLAÇÀO Cl'['ADA
LEI N' 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952
Dispõe sobre o Estatuto dos FuncionárÍós
Civis da União.
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Dispõe sobre normas de Direito Processual do
T'rabalho, altera dispositivOS-da Consolidação das
Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação
de assistência judiciária nã Justiça do Trabalho, e dá
outras providências.

IV- Embarcações, veículos, aeronaves ou outro
tipo de transporte- deverão ser utilizados pelo Instituto Brasileiro de desenvolvimento Florestal IBDF, se comveniente, alienados em hasta pública,
revertendo ao órgão o produto de venda."
Art. 2.,..
cação.
Art. 311

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N• 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967
Dispõe
cias.

.~obre

a proteção à fauna e dá outras providên-

O Presidente da República:

TITULO III
Dos Direitos e Vantagens

CAPITULO X
Da Aposentadoria
Art. 176. O funcion"ário será apoSentado:
I - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos dt; iQ.ade,
l i - voluntariamente, aos 35 (trlnta e cincofaho-s de
serviço, se do sexo_ masculino, e aos 30 (trinta:) anOs -de
serviço, se do sexo femiriínõ; -III - por invalidez comprovada; ou
IV- nos casos previstos em lei complementar.

§ 111 A aposentadoria por invalidez será precedida de
licença para tratamento de saúde por período nào excedente a 24 (vinte e quatro) meses, salvo quando o laudo
mêdie6 concluir pela incapacidade definitiva para o s·erviço público.
§ 2.,.. Será apOsentado o funcionário que apôs 24 (vinte e quatro) meses de _licença para tratamento de ~aúde,
for considerado inválido para o serviço.

§ 311 O prazo ·pãra.-apusentadoria voluntária ê de 25
(vinte e cinco) anos para o ex-combatente da Segunda
Guerra Mundial que tenha participado efetivamente de
operações bélicas da ForÇa Expedicionária Brasileira, da
Marinha, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou de Força do Exército.
Art. [77. A redução do limite de idade para aposentadoria compulsória será regulada em lei especial, atendida a natureza de cada serviço.

Faço saber_ que o Congresso Nacional decreta'-e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 111 Nos processos perante a Justiça do TI:'abalho, observar-se-ão os princípios estabelecidos nesta lei.
Art. 2~ Nos dissidios individuais, proposta a conciliação, e não havendo acordo, o Presidente da Junta ou o
Juiz, antes de passar à instrução da causa, fixar-lhe-á o
valor para a determinação da alçada, se este for indeterminado no pedido.
§ I" Em audiência, ao aduzir razões finais-, poderá
qualquer das partes, impugnar o valor fixado e, se o Juiz
o mantiver, pedir revisão da decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ao Pr~$_i_dente do )rib\lnal_ Regional.
§ 211 O-pedido de revisão, que não terá efeito sUspensivo· deVerá ser instruido ~m a petição inicial e a Ata da
Audiência, em cópia autenticada pela Secretaria da Junta, e serã julgado em 48 (qUarenta e oito) horas, a partir
do seu recebimento pelo Presidente do Tribunal Regional.
§ 311 Quando o valor fixado para a causa, na forma
deste artigo, não exceder de 2 (duas) vezes o salário mini_mo vi_gente na Sede do Juízo, será dispensáve-l o resumo
d<?s depoimentos, devendo constar da Ata a conclusão
da Junta quanto à matéria do fato.
§ 411 Salvo se versarem sobre matéria constitucional,
nenhum recurso (CLT, 8.rt. 893), caberã das sentenças
preTeridas nos dissídios da alçada a que se re_fere o parágrafo anterior.

(Às Comissões-de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)
F'ROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 25, DE 1983
(NQ 4.979/81, na Casa de origem)

(Ã Comissão de Agricultura.)

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 26, DE 1983
(N9 4.901/81, na Casa de origem)
Complementa normas gerais sobre desportos e dá
Outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I Q Os mandatos eletivos de todos os poderes das
associações desportivas serão coincidentes, aplicando-se
também, quanto aos prazos. o disposto no art. 19 da Lei
n"' 6.251, de 8 de outubro de 1975.
Art. 211 As eleições do Presidente das associações desportivas e de seus Conselhos Deliberativos far-se-ào simultaneamente, obedecendo ao sistema de sufrágio direto, através do voto secreto, de todos os associados que
satisfaçam os requisitos da lei vigente.
Art. 311 Sciffiente poderão concorrer às eleições previstas nesta lei os candidatos que forem registrados pelas
chapas concorrentes.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÀO CITADA
Acrescenta parágrafo ao art. 33 da Lei n9 5.197, de
3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à
fauna, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

(À Comissão de Serviço PúbHco Civil. J

Art. 33. A autoridade apreenderá os produtos de
caça e os instrumentos utilizados na infração e se, por
sua natureza ou volume, não puderem acompanhar o inquérito, serão entregues ao depositário público local, se
houver e, na sua falta, ao que for nomeado pelo juiz.
Parágrafo único. Em se tratando de produtos perecíveis, poderão ser os mesmos doados às instituições
científicas, hospitais e casas de caridade mais próximos.

Art. }9 O art. 33 da Lei n9 5.197, de 3 de janeiro de
1967, passa a vigorar com o acrêscimo de um parágrafo

LEI N• 6.251, DE 8 DE OUTUBRO DE 1975
Institui normas gerais sobre desportos, e dá outras
pro!idências.
Art. 19. Os mandatos de Presidente e VicePresidente das conf~derações 1 federações e ligas despor-
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tivas não poderão exceder de 3 (três) anos, permitida a
recondução por uma só vez.

mo estabelecimento isolad9 de organização pluricurriculaf, de acordo com os estatutos e regimentos.

(À Comissão de Educação e Cultura.)

(À Comissão de Educação e Cultura.)

PROJETO DE LEI DA CÁ~fARA N• 27, DE 1983
(N9 4.810/81, na Casa de origem)
Dispõe sobre a divulgação, pelo Poder Executivo,
do elenco de bancos de dados existentes no PaíS-.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação,
Sobre a Mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
]9-Secretârjo_

O Congresso Nacional decreta:
Art. I Q O Poder Executivo, através de seu órgão
competente, promoverã ariilalmente a divulgação, no
Diário Oficial da União, do elencO de"Oancos de dados
existentes no Pais.
§ J9 O elenco a que se refere o caput deste artigo indicarã o universo abrangido pelo banco de dados e o tipo
de informação nele contido.
§ 29 Entende-se como banco de dados o armazenamento e a recuperação da infornra~o processados atra~
vês de computador.

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário:

(Às Comissões de EducCzÇão e Cultura, de Seiurança Nacional e de Transportes. Comunicações e
Obras Públicas.)
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 28, DE 1983
(N"' 4.639/81. na Casa de origem)
Dispõe sobre concurso vestibular e dá outras providências.

São lidos e deferidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 661, DE 1983
- Senhor Presidente:
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I,
letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, re-- queiro sejam solicitadas as seguintes i_nformaç:~e_s_ para
insti-Uír
apreCiação do Projeto de- Resolução n9
127/82, apresentado pela CPI instalada para investigar o
Acordo Nuclear Br~sil-Alem_anha", em tramitação:
l)q~em partiu a in-iciativa da retomada da~ ne__ "sociaçõe:S no campo_ nuclear com os Estados U~idos da
Amêi"'ica'?
2) Que razões foram apr~ta~as P!!l?_part~_ que
teve- a inicia"tiva diplomática'?
3) Que proposições específicas foram apresentadas?
4) Houve alguma sugestão no sentido do Brasil ratificar o .. Tratado de não Proliferação de Armas Nucleares"?
5) Foi OOJeto de debate o terna :Í-eferellte à- venda de
urânio enriqu_ecido ao Brasil conforme ajuste firmado
entre as partes, e não cumprido pelo parceiro estrangeiro?

oc;;

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI No 5.540, DE 28 DE NOVEMBRÕ -DE 1968
Fixa nonnas de organização e funcionamento do
Ensino Superior e sua articulaçãO com a EscOla Média, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congre-Sso NaCiOnal decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
CAPITULO I
Do Ensino Superior

. ······-··-~···""···-···"'""'-.; ..... :;..~·······~~----

Art. 21. O concurso vesHbular, referido na letra a do
art. 17, abrangerá os conhecimentos comuns às diversas
formas de educação do segundo grau sem ultrapassar
este nível de complexidade para avaliar a formação rece.
bida pelos candidatos e sua aptidão intelectual_ para estudos superiores.
Parágrafo único. Dentro do prazo de três anos, a
contar da vigência desta lei, o .concurso vestibular será
idêntico, em seu conteúdo, para todos os cursos ou áreas
de_ conhecimentos afins, e unific2do, em sua exeCução, na
mesma uniVersidade ou [cderaçào de escolas_, ou nomes-

Justificação
Chega--ao nosso conhecimento atrav_és do noticiário
jornalístico que o governo dos Estados Unidos da
América do Norte está novam~nte interessado em reativar a cooperação no campo nuclear. Com este propósito
--foi enviada a Brasília missão de alto nível, chefiada pelo
diplomata Richard Kennedy, que manteve diversas reuniões de trabalho com diplomatas e autondades brasileiras~

Como todos sabem e o próprio relatório final da ÇPI
' N~uclear destacá, o intercâmbio com os Estados Unidos
da Amêrica neste setor tem sido pontilhado de fracassos.
A obstinada determinação do governo de Washington
em preservar a exclusividade do domínio científico no
-campo nuclear. historicamente constituiu obstâculo intransponível a qualquer tipo de intercâmbio frutífero.
Num momento particularmente delicado da conjuntura econômica internacional o tema volta a ser dominante
nas relações bilaterais. É preciso que o Congresso NacioM
nal seja inteirado do exato teor_das preposições apresentadas a fim de que, dentro dos limites de suas atribuições
constitucionais, possa atuar na defesa dos interesses de
nossa gente. _
Sala das Sessões, 12 de maio de 1983. -Itamar FranM

IJ:'l5

a) por que razão, para efeito de cãlculo dos reajustes
das aposentadorias dos trabalhadores, o INPS não toma

'Côm;) b~Se -dê Cof-r~ção os valores do último salário míni·
-mo decretado, como preceitua o arL 153 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social?
b) por que o INPS vem sonegando o reajuste sobre as
parcelas superiores a lO salários mínimos das aposenta·
do rias, determinando o reajustamento aquém do que deveria das aposentadorias dos pracinhas e de todos os que
ingressaram nas Forças Armadas e na Marinha Mercan-~e _!l_O perfodo de 1944 a !945'?
Sala das Sessões, 13 de maio de 1983. - M ária Maia.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Serão requeridas as informações solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a Mesa,
comunicações que vão ser lidas pelo Sr. }9-Secretârio.
São lidas as seguintes

-a ..

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A disciplina Língua ~ortuguesa constará do
elenco de disciplinas eXlgidás para o exame de habili~
tação aos cursos superioreS.
--Art. 29 Os conbecirnento_s sobre a Língua Portuguesa
serão avaliados em prova de redação, que será eliminatória e precederá todas as outras.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor da data de 'sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio.

'(.erça-feira I(

Em 13 de maio de 1983.

Senhor Presidente:
Teilho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no art. 43,_ alínea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa a
partir do dia 14 do corrente, para breve viagem ao estfangelro, por motivo de doença grave- em ·pessoa da
famífia.Atenciosas saudações. - José Lins.
Em 16 de maio de 1983.
Senhor

Presidente~

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no art. 43-, alínea a, do Regimento Jnterno, que me ausenta!ei dos tra_f?alhos da Casa a
partir do dia 18 atê 22 de mai~~ para breve viagem ao estrangeiro, em carãtei particular.
A~enciosas saudações. - Aloysio Chaves.
O SR: PRESIDENTE (NilÕ- Coelho)- As comuni~
- cações lidas vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tendo em vista o comparecimento, amanhã, teFça-feira, neste ple~
nârio, do Sr. Ministro Ãntônio Delfim Netto, da Secre-taria de Planejamento da Presidência da República, a
Presidência comunica ao Plenário que está aberta aos
Srs. Senadores~ i-inscfição para interpelações a S. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da
Câmara n9 131, de 1982 (nl' 2.741, de 1980, na Casa de
origem), que introduz alterações no art. 513 da Consoli~
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n9 5.452, de 19 de maio de 1943, dispondo sobre ftscalizaçào, por delegados sindicais, nas agências do
INAMPS e do INPS, por ter recebido parecer contrãrio,
quanto ao méTito, -da corriissão a que foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. ]9-Secretário.

co.
E tido o seguinte
REQUERIMENTO N• 662, DE 1983
Nos termos do arL 239 do Regime_nto Interno, e tendo
em viSta a tr"amitã.ção do Projeto de Lei do Senado n~' 28,
de 19-79,_ que prpmovex_eajustamento de_beneficios previ~
denciárioS, restaura proporcionalidade entre tetos para
contribuição, e dá outras providências, de autoria do exM
Sen~-9or Fr<!nco Montoro, requeiro sejam solicitadas ao
Min-istério da Previdência e Assistência Social as seguinM
tes informações:

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1983
Dispõe sobre a proibição da caça ao jacaré e dá outras providências.
O Congresso Nacional

decreta~

Art. f9 ~proibida, durante o prazo de dez (lO) anos,
a contar da publicação desta lei, a perseguição, caça ou
apanha, por qualquer meio, de jacarés em todo o território nãcional.
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Art. 21' Ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF), auxiliado pela Polícia Federal, bem
como pela polícia militar dos Estados e Territórios, compete fazer cumprir a proibição de que trata esta lei e responsabilizar os ii1fratores.
ArL 39 A infração ao disposto no art. I 9 con.stitul
contravenção penal, punida com prisão símples de seis
(6) a dezoito (18) meses e multa de cinqUenta (50) vezes o
maior valor de referência.
Art. 49 Es_ta Lei entrará em vigor na data de sua
publicaÇão.
Art. 5~> Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Está mais do que provado, nesta altura, que as medi-

das pretendidamente conservacionistas da Lei n9 5.197,
de 3 de janeiro de 1967 (que "dispõe sobre a proteção à
fauna ... "), não bastaram para evitar ou sequer diminuir
a caça predatória de animais silvestres no Pafs, nem tam.
pouco para ao menos intimidar as incontáveis hordas de
caçadores de jacarés que proliferam ostensiVa Ou clan·
destinamente no pantanal mato-grossense ou na região
amazônica.
Ali, segundo sabemos e a cada dia estamo_s vem~ o_ a~ra.
vês dos órgãos de divulgação, a espêcle está praticamente
sendo dizimada, eis que se abatem às centenas de milhaw
res de unidades, por conta exclusiva do comércio, este
sempre clandestino, da preciosa pele.
E o Goveimi Celffiãl ou mesmo os governos regionais~
à falta de uma proibição taxativa, bem como de uma
sanção específica maiS figórosa, pouco ou nada tí!m podido fazer para evitar a citada predação.
Impõewse, portanto, a adoção das me_didas preconizadas no projeto que, não somente proíbe por largo espaço
de tempo (tO anqs) a caça ao jacaré, com·o define como
contravenção penal a infração à dita proibição, cominando pena aos infratores e atribuindo ao IBDF, aux,iliado pela Polícia Federal e polícias inilitares estaduais, a
competência para a respectiva fiscalização.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1983.- Nelson Carneiro.

(Às Comissões de Constituição e JustiÇa, de Agricultura e de Seryiço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O proje-to lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Hã oradores insCritos.
Cotltc!do a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOURlVAL 8APTtSTA (PronunCia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Fundação-UniverSidade Federal de SerJiipe, instituída por decreto-lei do inesquecível Presidente Humberto
de Al~ncar Castello Branco, a 28 de fevereiro de 1967, foi
oficialmente instalada no dia 15 de maio de 1968, depois
de concluídos os trabalhos relativos à sua orgariização
técnico-administrativa.
O transcurso do 15"' aniversáriO da instalação desse
magno complexo educacional, ensejou a rea.lização, em
Aracaju, de um programa de significativas comemorações que traduzem, não somente o entusíasmo dos
professores, alunos e servidores da_Universid3..de, como
também das autoridades, do empresariado, e das instituições culturais do Estado- em síntese, de tOdo -o ·povo
sergipano.
Na Mensagem que dirigi, por intermédio do Magnífico Reitor Gilson Cajueiro de Holanda, à mocidade estudiosa de Sergipe, a propósito- do profundo significado
das origens, da trajetória, da essencialidade e das perspectivas-da Fundação Universidade Federal de Sergipe,
procurei resumir esses aspectos fundamentais, e mencionei as personalidades que contribuíram para concretizar
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a instalação e o funcionamento, em Sergipe, de uma instituição educativa polivalente, voltada para o desenvolvimento das ciências, das pesquisas, do ensinQ e da profissionalização.
Como Governador do Estado tive o privilégio de confiibuir, no limite das minhas possibilidades, para concre·
tizar esse empreendimento que representava u·ma das
rriaiores aspirações de Sergipe, diria mesmo, a reivindicação máximii da sua juventude.
Na referida Mensagem enumerei o elenco dos Reít_ores
que contribuíram para transformar, em poucos anos, a
Universidade Federal de Sergipe, num vasto e pujante
celeiro de talentos.
Devo esclarecer que, tanto na Câmara dos Deputados,
como no Senado da República, acompanhei com justificado entusiasmo, a consolidação e o progressivo desenvolvimento da Universidade Federal de Sergipe.
Os anais do Poder Legislativo, nas duas Casas do
Congresso Nacional, contêm os pronunciamentos que
formulei sobre o assunto.
Relembro, especialmente, o discurso --que pi"oferi da
tribuna do Senado Federal, a 22 de maio de 1973, ao
traçar o perftt biográfico da Universidade, quando, de~or_ddos_ apenas _ci~co _anos de sua fecunda eXislênci_a, já
funcionava com 20 Curso-s diversos e apreseiítav'â um
crescimentO exponencial das matrículas .:.... de 663, em

1968, para 2.461 em 1973.
O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex• um aparte?

()SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muita honra,
eminente Líder Senador Aloysio Chaves.

O Sr: Aloysio Chaves- Quero congratular-me com V.
registro que faz do 159 aniversáríõ-da instituição
da Universidade de Sergipe. Como reitor, tive opofúinidade de cOnhecer a universidade de V. Ex• e o trabalho
que lã se desenvolve, não só no setor do ensino, como no
campo da pesquisa e da _extensão universitária. Uma
obra admirável que veio preencher uma lacuna sensível
no seu Estado, formando hoje a Universidade de Sergipe
na constelação das melhores universidades brasileiras. O
decurso dessa data merece um registro particular Porque
à universidade brasileira cabe uma grande função no
processo de desenvolvimento social e económico deste
País. Verifiquei à época em que era reitor, em visita que
fiz às universidades americanas, como estas constituem,
de fato, um dos grandes pilares do progresso e do desenvolvimento da nação norte-americana, não só pelo trabalho realizado no setor de ensino, da graduação, da for·
mação de técnicos de nível superior, mas, também, particularmente, no vasto, no amplo campo da pesquisa pura
e da pesquisa aplicada. Empresas do setor privado e o
governo americano encomendam às universidades grari·
des projetas para pesquisas que são desenvolvidas e estas
é que impulsionaram o progresso da indústria, da agricultura, enfim, da sociedade americana. O mesino papel
está reservado, no Brasil, às universidades brasileiras e,
entre estas, a grande universidade do Estado de V. Ex'
Ex~ pelo

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato, eminente Líder Senador Aloysio ChaveS, pelo depoimento
que acaba de dar a respeito da Universidade Federal de
Sergipe e também pelos conceitos emitidos a resPeito do
papel da universidade. V. Ex~. que foi reitor de categoria
excepcional no seu Estado, dirigindo a Universidade Federal do Pará com descortino, inteligência, amor e seried;Ide, V._Ex• que visitou o meu Estad9 eviua nossa Universidade, ainda, no inicio das suas atividades, é um motivo de estímulo para nós, Sergipanos, uma--personalidade marcante, do seu valor, dar um depoimento como o
que acaba de formular na Câinara Alta do País..
O aparte de V. Ex• muito enriquece o meu pronunciamento a respeito do transcurso do 159 aniversário da
Fundação Universidade_ Federal de Sergipe.
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Para que se tenha uma idéia da progressiva expansão
da Universidade, basta dizer que, na data do seu L59 aniversário, estão funcionando 25 cursos, para 5.042 estudante:~ matriculados; e até agora já Se formaram 6.004.
Hoje, definitivamente consoHdada a sua infraestrutura, dotada de um "Campus" de invejáveis proporções, a Fundação Univeisidade Federal de SergTpe,
·s·e encontra plenamente engajada na expansão de suas
_m~ltiplas atividades, e promove, num contex.to de aparelha!llento, modernização e racionalização técnicoadministrativa, o aperfeiçoamento e a profissionalização
do seu notável elenco de pesquisadores e professores.
Ao solicitar a incorporação da mensagem anteriormente mencionada ao texto destas breves considerações,
faço-o Com a grande alegria de reafirmar a minha fé nos
altos destinos de _utilidade e crescente prestígio da Universidade Federal de Sergipe como instituição a serviço
de Sergípe e do Brasil. (Muito bem! Palmas,)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Magnífico Reitor Gilson Cajueiro de Holanda
Transcorrendo, hoje, o 15"' aniversário da instalação
da Fundação UniYersidade Federal de Sergipe e, não podendo participar das comemorações programadas, envio, por seu intermédio, esta Mensagem.
Instituída por Decreto do insigne Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, em fevereirO de 1967, e
decorridos os meses necessários à sua organização, foi
possível concretizar, no dia 15 de maio de 1968, a instalação desse pujante Centro Universitário de Ensino, Pesquisa e Tecnologia, como uma das realizações que tive a
satisfação de ver implantada, quando era Governador.
A criação da Universidade Federal de Sergipe sempre
foi uma das aspirações fundamentais do povo sergipano.
Cumpro, todavia, com justificada alegria, o dever de
enaltecer e enfatizar a feliz circunstância de que foram
muitos os que trabalharam para antecipar o advento dessa esplêndida realidade, que constituía uma aspiração
absorvente do povo sergipano.
Destaco, no entanto, dois incansáveis colaboradores
que viabilizaram a execução desse magno empreendimento destinado a se transformar, a curto prazo, na
força propulsora do desenvolvimento educativo, têcnico
e cultural de Sergipe: as personalidades inconfundíveis
de Dom Luciano Cabral Duarte- Arcebispo de Aracaju, Membro do_ Conselho Federal de Educação - e o
eminente e inesquecrvei Senador Francisco Leite Neto.
Não poderia, também, olvidar, nos concisos limites
desta Mensagem, a decisiva contribuição do Presidente
ATtur da Costa e Silva e do seu Ministro da Educação e
Cultura o saudoso Senador Tarso Dutra, ambciS falecidos, que aprovaram o Estatuto da Fundação Universidade Federal de Sergipe- o texto legal que corporificou
a viSão criadora do Presidente Humberto de Alencar
Castello Branco.
Faço questão de acentuar o fato auspicioso de que a
Universidade Federal de Sergipe constitui, hoje, no··cenãrio cultural da Nação, uma demonstração de êxito insofismável, situando-se no conjunto das universidades
brasileiras, com9 autêntica ~xpressão da capacidade
ci-laí:fOra -do pcivo sergipano,
A razão se ser dessa situação de invejável prestígio
pode ser atribuída aos Magníficos Reitores que se sucederam, desde sua instalação, hã quinze anos, na administração da universidade, e cujos nomes devem ser lembrados nesta oportunidade.
Refiro-me aos Reitores João Cardoso Nascimento Júnior, Luiz Bispo, José Aluizio Campos, e, agora, o competente e dedicado Reitor Gilson Cajueiro de Holanda,
por fntei"médio de quem envio esta singela mensagem de
saudação aos professores, estudantes e servidores da
UniverSidade Federal de Sergipe.
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Com emoç-d.o de quem lutou pelo seu advento, mas,
sobretudo, pela feliz circunstância de ter atendido, como
Governador do Estado, às reivindicações que me foram
encaminhadas no sentido de consolidar o funCionarilento
da Universidade Federal de Sergipe, considero o título
de '_'Doutor Honoris Causa" que me-foi concedido pela
unanimidade dos seus Conselhos Universitários, como
uma das maiores !áureas que recebi no decorrer da minha vida pública.
Do sonho das gerações que se sucederam às realidades
de hoje, transcorridos 15 anos de ininterrupto funcionamento, a Universidade Federal de Sergipe se expande,
com o seu campus, amplia as suas atividades_e possibilita
a mocidade sergipana a oportunidade de contribuir,através de uma adequada formação científica; têcnka--e
profissional, para acelerar.o processo do desenvolvimento do Estado e da melhoria da qualidade de vida de sua
nobre e laboriosa população.
Era esta a Mensagem -que me cumpria dirigír à mocidade estudiosa de Sergipe, aos seus dignos e dedicados
professores, enfim, a todos quantos, na universidade, se
preparam para Vencer_ Os .âCSaTiOs ni-lutã peJa sobrevivência e, destarte, servindo o Estado, contribuir para o
desenvolvimento e o bem-estar da Pátria COmum.
Brasilia, 15 de maio de 1983.- Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na qualidade
de Presidente da Comissão de Minas e Energia estou
procurando, com os meus companheiros de Comissão,
tomar conhecimentO--de tudo que se relaciona com os
dois setores: o de mimas, num País como o nosso, rico de
minérios, e hoje surpreendendo -o mundo com a riqueza
dos minérios da Amazônia; e de energia, apresentandose como um campo de surpresas, com a riqueza das águas e o que pode oferec.e.r:, no campo energético, os seus
inúmeros rios.
Aqui foram levantados, Sr__ Presidente, e com muita
propriedade, por colegas nossos, inclusive do Amazonas,
dúvidas e receios sobre _o que poderá ocorrer com as
inundações e a conseqaente formação de grandes lagos,
que as duas usinas irão criar e que são a de Balbina, do
Amazonas, e a de Samuel, em Rondônia.
Essa preocupação, Sr. Presidente, nos alcança a todos
e a todos deve realmente preocupar. Temos muito que
aprender da lição terrível que sofremos com ·o grande
projeto de Tucuruí, que se prepara para, no final do próximo ano, dar a sua primeira unidade de energia, não só
para o Pará, como também para o Nordeste. A preocupação ecológica, Sr. Presidente, é realmente, também
significativa. Nesse sentido procuramos tomar Conhecimento do que está sendo feito -iobfe -o assunto, junto à
ELETRONORTE.
Com relação a Balbina, região pela qual temos o
maior encantamento, devemos, sem dúvida, ter cuidado
porque é parte primitiva do mundo, que ainda nos resta.
Ali o homem poderá fazer as coisas de que necessita,
com as técnicas modernas, mas com os cuidados necessários, uma vez que é um mundo a ser descoberto e aproM
veitado por nós brasileiros para a Hulnanidade. Procuramos saber o que havia e colher as informações neces:
sárias ouvindo os órgãos técnicos, e, eis -o que nOs dizem
sobre a usina de Balbína: a área inundada será 1.650
km', ou uma área igual a 7% do território Iíbano. A áf~a
correspondente às ilhas que serão formadas será 800m 2•
Tudo isto está a nos preocupar, No que se refere à madeira, que é uma das preocupações preliminares, nos informa que está elaborando um programa para utilização
da madeira existente no reservatório, Este programa definirá o destino" da biomassa florestal, seja para fins energéticos_ ou para comercialização de madeiras nobres.
Sr. Presidente, veja que taiS problerilaSjá-estão ~ cogitação. Não deixa de ser louvável a posição da ELETRONO R TE, mas- isto nos preocupa, -Sr,- Presidente.

Neste sentido, con_yidam_os o presidente do órgão para
ter um cantata conosco e com os membros da comissão.
Informou-nos mais, que estão elaborando UIJl programa pafa ·utilizaÇão da madeira existente no reservatório.
Como primeiro passo, já está em fase de instalação,
como obrigaÇão contratual do empreiteiro de obras civis
da hidrefétiíCa, uma central térmica a lenha, com a capacidade de 7.500 kw. Para alimentação dessa termelétrica,
já existe na área demarcada no reservatório, próxima ao
lugar da barragem. E mais, que cabe à ELETRONORTE contratar o fornecimento de uma usina termelêtrica
de so:ooo kw, duas unidades de 25.000 cada uma! que terá sua primeüa unidade operarido dentro de três anos e
meio e que usará como combustível madeira picada.
Quando o reservatório_estiver formado, entre 1987 e início de 1988, essa termelétrica consumirá madeira oriunM
da das ilhas do reservatório, transportadas via lacustre,
isto durante todo o período de vida útil, que_ê_de 25 a 30
anos, dessa terinelétrica e que será o tempo que a usina
vai usar. Essa usina - nos adianta- utilizará o mesmo
sistema de transmissão da usina hidrelétrica e entrará em
fornecimento a~tecipadamente à U.H. de Balbina,
constituindoMse em reforço desta, bem como reduzindo
-deSde então o consumo de derivados de petróleo. Está
tari1hém -ainda- dizem as informações que recebi- a
ELETRONORTE efetuando estudos a respeito dos reflexos sobre o meio ambiente em função do grau de desmat<.J.mento e da capacidade de renovação do volume
d'água do reservatório.
Sào medidas realmente interessantes que nos levaram
a, fazer pe-rguntas ao presidente, como, por exemplo,
sobre a madeira, SobrC a ecologia, os cuidados que tomavam e, finalmente, o que se faria depois com essas duas
usinas. Segundo os cálculos e previsões, em virtude da
usina de Balbina,_ ser programada apenas para uma capacidade máxiffia d~ 50 mil quilowatts também, sem dúvida alguma, com poss(vel crescimento das necessidades
da Região Amazônica e de Manaus, estará toda essa
força de energia das duas usinas em utilid!ide no futuro.
Coln re!açilO à Usina de Samuel, que nos preocupa, e
que está tam~êm !o~ali_zªda na Amazóni~ há os mesmos
problemas futu-ros de maneira e de um lago imenso. Tomamos conhecimento que a área do reservatório a ser
formada é de 600 quilômetros quadrados. Talvez seja
pouco _para a Amazônia, pcirém-aerriasTado para países
- que ficam dentro da Europa ou dentro da Ásia, já superlotada de criaturas humanas.
O programa de Balbina abrange os mesmos problemas
da usina hidrelétrica de Samuel, em Rondônia. Da mesma forma os -contratos civis prevêm da instalação de
uma térmica movida a lenha, com potência instalada de
_7.500 quilowatts, visando o fornecimento de energia
para as instalações de canteiro, com conseqilente economia de _derívãdOs -de petróleo. _Além desta, estuda-se a
instalação de uma usina térmica também movida a le--nha, de um Porte de 30 mil quilowatts para utilizar a ma: deira do reservatório.
O Sr. Fábío Lucena -Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. GABRIEL HERMES- Com muito prazer.
O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador Gabriel Hermes, retorno do Amazonas e quero felicitar a V. Ex• porM
que-, graças a sua interferência junto à ELETRONORTE, o fornecimento de energia elétrica a Manaus está relativamente regularizado, está mais ou menos normalizado. Ocorre que, ao longo do seu pronunciamento, V. Ex•
sempre se expressa no sentido de que a ELETRONORTE está projetando, a ELETRONOR TE projeta, a ELE-TRONORTE vai projetar, vai realizar, vai construir. fnM
~_fu..nna a ELETRONORTE que vai planejar ou está plan·ejando o aproveitamento da madeira da área que vai
ser_ alagada na região de Balbina. Ora, esse planejamento
já devia estar pronto, no meu entender, porque a construção da usina teve o seu início em 1973, vale dizer, há
d~ anos. E dez anos depois, a ELETRONORTE ainda
vaj planejar o aproveitamento da madeira de Balbina.
QuerO dar uma sugestão a V. Ex•: é que a madeira de
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Balbina seja utilizada pela ELETRONORTE com:o for~
ma de financiar a construção da usina. Porque nós estamos com carência de dólares. O orçamento inicial de
Balbina era de 575 mflhões de dólares e foi reduzido para
400 milhões de dólares. Muito bem. A ELETRONORTE, se comercializasse a madeira de Balbina antes do
alagamento da região, parece-me que poderia financiar
gfande parte das obras da hidrelétrica. Esta a sugestão
que queria dar a V. Ex•. ,Vulto Obrigado.
O SR. GABRIEL HERMES- Nobre Senador, desejo informar, - já fiz este registro daqui e o _fiz em
atenç_ão á_s preocupações de V. Ex• - que a Usina de
Balblna só foi iniciada em 1981, há uma ano.

O Sr. Fábio LuCena te?

Permite-me V. Ex• outro apar-

O SR. GABRIEL HERMES -

Com muito prazer.

O Sr. Fábio Lucena- Em dezembro de 1973 fui assistir à inauguração da Usina de Balbina, quando o Presidente da ELETRONORTE era o saudoso Coronel Raul
Garcia Phano, que foi o construtor, o criador da Companhia de E!etricidade de Manaus e, hoje, Centrais Eié_tricas de Manaus. Assisti à inauguração, pelo menos o
romper da fita verde que dava início às obras de Balbina,
faz lO anos, precisamente.
O SR. GABRIEL HERMES- Há dez anos realmenM
te foi lançado o programa, mas as atividades, o contrato
de construção, somente em abril de 1981, e assim, retomado o ritmo normal. E estão programadas - e sem dú~
vida alguma é o que acabei de diz.er aqui -para funcionamento em 1987,_
O Sr. Fábio Lucena - Permita. Se V. Ex• compulsar
todo.s. os relatórios da ELETRONORTE a partir de
1974, V. Ex' vai encontrar referência ao andamento das
obras da hidrelétrica de Balbina. Pode consultar que V.
E.x.' encontrará nos relatórios da ELETRONORTE.

O SR. GABRIAL HERMES- Eu vou mandar para
o nobre colega as informações que aqui transcrevi, na semana passada, e que me foram transmitidas pelo atual
Presidente da ELETRONORTE, com a resPonsabilida~
de inclusive da assinatura dele.
Agora, o que importa, e esse é que deve ser o meu trabalho e esse também deve ser o trabalho do meu nobre
colega, ê estarmos atentos. A obra está em andamento,
programda para o final de 1987. Estão tomadas algumas
medidas do aproveitamento da madeira; medidas para
construções de-dUas termelêtricas de 25 mil quilowatts,
cada uma, que usarão com o combustível- madeira piM
cada. Es_ta madeira - eu fiz vãrias perguntas- é preciM
samente daquela da área que deve ser inundada, restarão, ainda algumas madeiras, porque o lago terá apenas
6 metros de profundidade; ficarão ilhas cobertas de madeira que servirão, durante longos anos, para abastecer
as termelétricas.
São as informações que me foram dadas oficialmente
pela ELETRONORTE.

O Sr. Fábio Lucena -

V. Ex• me permite?

O SR. GABRIEL HERMES -

Com muito prazer.

O Sr. Fábio Lucena- Quero apenas lembrar a V. Ex•
que os passos da eletrificação da Região Amazônica são
tão lentos que a Usina de Coaracy Nunes, no Amapá, levou 20 anos desde o inicio da sua construção até a sua
inauguração, como pode testemunhar o ex-Governador
do Pará, o nobre Líder Senador Aloysio Chaves.

O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• me permite?
O SR. GABRIEL HERMES -Com muita honra.

O Sr. Aloysio Chaves - Vou adicionar depoimento
que o nobre Senador Fábio Lucena acaba de solicitar.
Há dois fatos que precisam ser destacados. Realmente a
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hidrelétrica do Amapã, da qual fui grande defensor, por
ela muito lutou o Deputado Coa"racy Nunes, que colabo-

rava com o seu irmão, o então Governador Jailary Nunes, do Território do Amapâ, levou muito tempo para
ser concluída, porque se tratava de uma pequena hidrelétrica, e fo_i dimensionada, naquela ocasião, acima até da
capacidade de utílizaçào na área. Essa hidrelétrica teria
capacidade instalada d_e 40 mil Kw, podendo ser ampliada até 70 mil. Na realidade foram instalados apenas 20
mil e esses 20 mil estão suprindo a região. No caso de
Curuauna, no Pará, ocorreu o mesmo episódio. Eram 4
turbinas de 10 Kw, para serem instaladas para atendimento daquela área: E no momento estão em funcionamento duas turbinas de lO mit quilowatts cada uma, que
atendem com uma reserva apreciável as necessidades da
região. De sorte que, a qualquer momento, a hidrelétrica
do Amapá poderá ser ampliada e a qualquer momento, a
hidrelétrica de Curuauna, também, poderá ser ampliada.
No momento, não o foram, porque não há necessidade,
não há uma demanda de energia elétrica suficiente para
justificar uma_ despesa dessa natureza. Já no caso de Sal:.
bina não, porque se destina ao abastecimento, sobretudo
da cidade de Manaus. Como V. Ex• sabe, a hidrelétríCa
de Balbina terá uma capacidade instalada e uma capacidade efetiva _de geração de energia elétrica iriteiramente
absorvida por Manaus. E a esta capacidade precisa ser
adicionada, ainda, a gerada pelas termelétric_as a que se
refere o nobre Senador Gabriel Hermes. Como sabe V.
Ex•, também se cogitou de construir essa hidrelêtrica não
em Bulbina, mas no Rio Trombetas, aproveitando a cachoeira da Porteira, porque ela daria, realmente, um potencial hidrelêtrico muito grande, mas a rede de trans-_
missão e a distância encareceriam demais essa obra. Nós
temos na Amazônia a maior reserVa hidrelétrica, cerca
de 100 milhões de quilowatts, mas em pontos geográficos
que estão; infelizmente, ainda muito longe dos grandes
centros de consumo.
O SR. GABRIEL HERMES- Nobre Senador, apenas completo dizendo que as duas termelétricas que darão 50 mil quilowatts para Manaus deverão esta.r em
funcionamento dentro de três anos. A hidrelétrica_dellei'á
estar pronta em 1987, assim o AmazQnas e Manam terão
50 mil quilowatts de energia.
É uma boa notícia. O trabalho está seguindo a ordem
que foi p'rogramada. Essas informações as ac~bei de colher hoje com o Presid<:nte da. ELETRONORTE, e as
quis trazer para o- Plenário, e permito-me dizer, mais
pensando em V. Ex~, pelo cuidado que tem com a suaregião, e pela responsabilidade que temos os_dois, em fiscalizar- esta é a expressão-Própria- agora e d<iqUíj)úa
frente, o andamento dessas _obras.
Adiantou-me mais ainda o Presidente da ELETRONORTE, que vejo trabalha com excelente interesse, que,
tanto para a Balbina como para Samuel, se estuda a viabilidade de, ao mesmo tempo em que se faça a limpeza
da área do reservatório, se use a biomassa para a produção de carvão vegetal em escala compatível com os requisitos do mercado.
São informaçõés que eu desejava dar, e resta-nos o dever de fiscalizar e acompanhar os trabalhos, é o que faremos, dentro da Comissão a que pertencemos, como obrigação nossá de Senadores.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem.')
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte diScurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, arites
de entrar no assunto_ que me traz à tribuna, eu consultaria V. Ex~ sobre o seguinte: estando amanhã na casa o
MinistrO de Estado do Planejamento, eu gostaria de saber de V. Ex~ se o Míil1stro enviou ao Senado da República a fala que ele deverá amanhã transmitir ao Senado da República. Pergunto, Sr. Presidente, porque acabo
de ap'resentar um projeto modificandO o Regimento nesse aspecto. Acho que seria por demais import11nte que o
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Ministro enviasse com antecedência a sua fala, a sua matéria expositiva - posSivelinente ele o fúá - para que
sofresse uma análise dQs Srs. Senadores, a fim de que pudêssemos ter um melhor debate.
ta razão pela qual envio essa consulta a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nil~ Coêlho)- A Mesa informa que, até o mo~ento, não chegou nada aqui oficialmente para nosso conhecimento. Todavia, particularmente eu s_ei que está sendo impresso um avulso sohre a
--fala do Ministro. Eu vou diligenciar para ver se, o mais
antecipadamente possível, chegue ainda agora à Mesa do
Senildo.
O SR. ITAMA_R FRANCO- Muito obrigado pela
informação de V. Ex•
O projeto de lei relativo ao desenvolvimento urbano
recentemente enviado pelo Poder Executivo à aprovação
congressual deve ser apreciado sob um duplo a~pecto:
......;: aquilo que ele deixa de disciplinar; e
- o que efetivamente disciplina mas de forma inadequada,
Aqui Srs. Senadores, devo esclarecer que o Líder do
PMDB havia pedido que fizesse uma análise em nome da
Liderança do Partido. Mas, não tendo_mantido contato
com a Liderança do PMDB, a conceituaçào que aqui
vou transmitir ao Seriado ,da_ República; é uma conceituação não do meu PartidO, e sim do r~resentãnte de
Minas Gerais.
I -As questões que escapam ao projeto
Qualquer reforma da legislação relativa ao uso do solo
urbano deveria ter por preocupação fUndamental, ao
mesmo tempo, possibilitar o acesso de mais amplas camadas populacionais à habitação digna e coibif-a desenfreada especulação imobiliária que tem presidido as
tnmsações neste setor.
É evidente que o direito à moradia só pode se tOrnar
efetivo caso o Poder Público decida intervir, de forma
ampla e profunda, neste importante setor de economia.
A cada dia a experiência está a demonstrar que os menos
favOrecidoS não têm a menor possibilídade de acesso a
habitação decente, porque as chamadas "Leis do mercado" os atingem de forma particularmente crueL Enfocado o problema sob este ângulo, parece óbvio que a reformulação das normas relativas ao desenvolvimento urbano deveria dispensar tratamento prioritário ao levantamenento das necessidades sociais, às fontes de custeio
disponíveis, às alternativas à atual estrutura financeira
que comanda o processo imobiliário com um todo e, finalmente, à form-ulação de uh'J_-a política gJobarpara o setQr. A interyenção estatal, assim, dar-se-ía não só numa
ação conjunta e coordenada dos três níveis de governo
mas, sobretudo, permitiria um- a fendimento coerente e
globalizado do problema.
A perspectiva acima: expo"Sta, que resulta de uma prioridade dada às necessidades básicas dos menos favorecidos, levaria inexoravelmente à criação de mecailismos
institu_cionais (ou transformação dos atuais) capazes de
levar a termo a t3:refa preliminar de levantamento da situação por regiões. Em segundo lugar, haveria necessidade de promover uma profunda reformulação de toda a
sistemática financeira referente _ao setor imobiliário, de
sorte a dar ao problema da habitação um tratamento
eminentemente social. Em terceiro lugar não se poderia
deixar de redefinir tanto a missão do Estado como a da
iniciãtiV.i privada, de forma a tornar as prescrições legais
efetivas.
Definitivamente não foi este o enfoque adotado pelos
responsáveis pela proposição ora examinada~ Os três primeiros capítulos do projeto, relativos às "dTretrizes e objetivos do desenvolvimento urbano", "urbanização" e
"promoção do desenvolvimento urbano", ou bem não
tratam do problema da moradia em si ou então o fazem
de forma incidente e extremamente vaga. São definidas
díl'etrlzes gerais que hão de presidir o desenvolvimento
urbano, são fixados certos objetivos que, para dizer o
mínímci, repetem "õ óbvio (ex: afirmar que a "expansão
dos núcleos urbanos" deve ser '"ordenada" artigo 29,
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item I), atribuiu-se ao Estado a competência redundante
de promover "ação integrada" entre o~ diversos níveis
da administração (art. 13_). Estes preceitOs, de natureza
meramente programática~ são de escassa valia pois os
responsáveis pela condução dos negócios públicos costumam a simplesmente ignorá-los sem que dái advenha alguma sanção efiCaz. Isto se dá porque eles não são atributivos de obrigações e direitos específicos. A título
exemplificativo lembraríamos que as normas deste tipo
contidas na ConstituiÇão e relativas à ordem econômica
e social têm sido solenemente ignoradas, abertamente
violentadas, de forma impune ao longo dos anos. O djreito ao trabalho, com salário digno, que deflui de toda a
sistemática legal pertinente ao assunto, é não só inexistente na prãtica como até mesmo desestimulad_o por medidas recessivas tal como hoje vemos.
Certamente não seria diffcil imaginar a proposíção encimada por um capítulo referente ao "direito à moradia"
seguida de _outro definidor dos órgãos ou instituições oficiais encarregadas de atender às exigências sociais e por
fim um terceiro estabelecendo expressas limitaÇões à
propriedade privada de sorte a tornar possível o atendimento do primeiro e fundamental princípio. Preferiu-se,
entretanto, optar por fórmulas vazias de conteúdo específico, talvez com a frnalidade de assegurar uma ampla
margem de atuação às autoridades executivas.
Outra crítica que a meu ver o projeto comporta é a absoluta ausência de qualquer preceito eficaz coibindo a especulação imobiliária. Sabe-se que o preço do imóvel urbano vem sendo artificialmente aumentado em razão de
manobras especulativas promovidas por grupos econômicos. O valor do terreno é, não raro, multíjJlicado por
cem quando dividido em frações ideais para fins de incorporação. O lucro de atividade empresarial, no campo
da construção civil, não está a receber, tão pouco, qualquer tipo de disciplina limitativa.
Conio se-Vê, não tería sido impossível optar por ditetrizes socialmente relevantes. Esta filosofia, entretanto,
não parece ser do agrado nem da preferência das forças
situacionistas.
Passemos, numa segunda etapa, a examinar aquilo
que a proposição, no nosso entender, disciplina de forma
inadequada.
11- O que recebeu tutela legal inadequada
O projeto, no nosso entender, incide no grave erro de
invadir indevidamente a jâ pequena seara de atribuições
constitucionalmente reservada aos Municípios. Acreditamos que, e isto não obstante o esforço intelectual desenvolvido pelos Professores Miguel Reale e Hely Lopes
Meirelles para provar em contrário, cabe precipuamente
à comuna definir as diretrizes que entende mais convenientes à "promoção do desenvolvimento urbano". Não
vemos que razões seriam capazes de federalizar, por
exemplo, o critério de divisão do território municipal em
"área urbana, de expansão urbana e rural" (art._4). Existem certamente municípios que tião comportam tal divisão, quer porque essencialmente urbanos, quer porque
fundamentalmente rurais. Chega o projeto ao cúmulo de
definir o que pode ou não pode ser autorizado por lei
municipal. Permite-se, a meu ver abusivamente, que o
poder público local conceda a "transferêncía" do direito
de conStrUir de um local para outro quando o primeiro
tenha sido declarado "de interesse de patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico" (art. 10). Em
outro dispositivo define-se, supletivamente, "o índice de
aproveitamento máximo no terreno" (art. 69, § 29), assunto -da alçada do código de obras local por sua própria
natureza. Mais adiante (art. 18) submetem-se expressamente os "planos municipais de desenvolvimento'' às
"diretrizes federais e estaduais".
A iniciativa governamental realmente inova no campo
jurídic_o_ ao disciplinar três novos institutos jurídicos: o
direito de superfície e, seu parcelamento, edíficação e utilização compulsória, e o direito de preempção (art. 32)
do poder público (art. 21 a 36).
Com o primeiro, pretende-se possibilitar o fracionamento do direito de propriedade, outorgando ao solo
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tratamento autônomo. Púece-nos, entretanto, que adisciplina legal proposta remete de forma ampla para o
campo contratual a aplicação práti_ca desse instituto. Se-

ria oportunõ estudar fórmulas capazes de assegurar um
fim social ao novo instituto. Especial atenção do legislador deve merecer· iY art. 28 que equiparã para todos os
fins "pessoa jurfdica" dô direito público interno" aos
simples particulares. Este nivelamen'io_ é altamente perigoso e pode ensejar manobras inescrupu1osas_.
Quanto ao instituto da "utilização compulsória" entendemos, em principio, oportuna a sua inserção no ordenamento. Cumpre, entretanto, proceder a uma regulamentação mais apurada de sorte a evitar abusos, quer
por parte da administração isoladamente, quer em conluio com setores interessados na atividade empresarial
imobiliária (art. 29).
Finalmente, a preferência para aquisição conferida à
autoridade municipal, no caso de negócio jurídico entre
particulares (art. 34), pode também ensejar distorções
quando da respectiVa aplicação prática; caso não sejam
inseridos preceitos complementares tornando o instituto
mais rlgido.
Os setores empenhados em defender a iniciativa fazem
grande alarde da legitimidade processual conferida às
"associaçõ-es comunitárias" para "propor ação visando
ao cumprimento dos preceitos" legais relativas à urbanização bem como da prevista "participação facultativa"
na elaboração dOs ''programas e projetas de desenvolvimento Urbano" (art. 46 e 4.7J. Ocorre que, tal como
apresentada a matéria, ambas as previsões legais redundarão em monumental letra morta pois carecem de t_utela mais específica.
~
.
A partir da divul_gaçào dO-~xt_o-em paUta temos assistido a um gt-ãtlde ntimero de-manifestações ~ontrárías à
matéria, sObietudo- egressas das correntes ditas- "lib"erais". As. críticas têm como ·ponto comum a rt::pulsa a
qualquer tipo de interferência 8overnãm-en-faf na propriedade privada. As razões que nos levam a tecer os presentes comentários são de ordem diversa. Não nos opomos,
por princípio, à intervenção do Estado Õa economia.
quer para fomentar a atividade produtiva, quer para
atender às necessidades sociais~ quer pafa disciplinar o
mercado. Entendemos, porêm, que este tipo de atuação
deve ser precidido de m"inucios·a ti.tteül-normatiVã de sorte a evitar que grupos econórrlicos ou empresanas;
cederes de favores especiãiS-pOiPafté da administração,
acabem por ser os verdadeiros grandes benefiCiários do
sistema. Recorde-se que a profunda reforma levada a
efeito no âmbito do mercado de capitais no curso da década de 1960 não foi capaz de es~abilizar a atividade financeira nem tão pouco afastar aventureirjsmo e a especulação.
_
Concluindo, Srs. Senadores, temos a lou,v_ar que iniciativa de tamanho porte não tenha sido enviada ao Congresso sob o regime draconiano do "decurso de prazo",
possibilitando assim ao Parlamento proceder às modifiw
cações necessárias.
Esperamos, também, que não aconteça com este projeto- o que se passou com a chamada Lei do InquiHnato
que, enviada ao Congresso em 16-10-74, só foi aprovada
em 16-05-79.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

mere..

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

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronunci~ o _seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- S(. Presidente, Srs.
Senadores:
Ainda uma vez, e infelizmente, ocupo esta tribuna
para registrar o falecimento de uma das mais brilhantes
expressões da inteligência br"ãslleira;- das mais -lúcidas
culturas dessa geração em quenós estamos taiilbé:m envolvidos. Jã a sua paternidade explicaria os rumos que
lhe seriam traçados no decorref da vida. Filho do grande
mestre baiano Paulo Prado Valladares, teve a infelicidade de perder muito cedo o seu irmão, José Valladares,
que já se afirmava conio das mais brilhantes expressões

no culto c;ia hi;tória e das tradições baianas. Pereceu ele
num desastre de avião em que também morreram ilustres
figuras do mundo literário do País.
No último sábado, coube-me, e a tantos amigos, a penosa incumbência de levar à tumba do cemitério São
-João Batista, Clarival do Prado Valladares. Este é um
--n~me que fica marcadO, graYad.o ria h~nl6Únç.i..ê na gratidão de quantos se preocurw.ram com as coisas da cu! tu~
ra- e da arte no País.

O Sr. Luiz Viana- Permite V, Ex• um aparte?
O SR--NELSON CARNEIRO- Com muita honra,
Senador Luit Viana.

9 Sr. Lui:: _Viana -:- Desejo apenas secundar as palavras de V. Ex~ a re?peito do _Professor Clarival Valladares, que era realmente uma das grandes ipteligências, um
dos grandes re_pr~~entant.es da Bahia no Conselho Federal de Cultura. E, mais do que isso, ele pertencia a uma
família de ilustres homeris de inteligência, a começar
pelo seu pai, o Professor Prado Valladares, e vários dos
seus irmãos que sempre se destacaram no cenário cultu----ral da BahiaLClarival Valladares, pela sua obra, obra de
,~um homem dedicado à arte, sobretudo à arte colonial, à
ãrfe-do século 18 e 19 no Brasil, deixa uma marca inco!1fundív_el na vida cultural do BrasiL Estava realmente pre·
parado para realizar novas tarefas, inclusive aquela que
ele deixou inconclusa que foi o seu trabalho sobre as ar!~S p_l_ásticas na Bahia. Infelizmente, depois d~ler tanto
trabalhUdO-peia cultura do Nordeste - Pernambuco,
Alagoas, Serg;~, Par~íba, Rio_ G~ande do Norte_-= ele
não teve tempo, o deitino não. cjuis que justamente à sua
- terra ele deixasse_ esse in_estimávelle_gado. Eu secundo V.
Ex• e Congratulo-me pelas palavras_ de justiça que está
proferindo neste m-omento.
O SR. NELSÜN- CARNE{RQ -Sr. .Presidente, eu
poderia dar por encerrada esta oração com a participação tão completa, tã_o emocionante e tão _justa do
nobre Senador Luiz Viàna.
Mas._ cumpro o dever, Sr. Presidente, de incorporar
!.iQS Anals. um breve resumo dessa vida que se findou, aos
64 anos, no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro.
Clarival do Prado Valladares, 64 anos, mêdico,
pesquisador e historiador de arte, de pneumopatia
aguda, no Hospital Sllvestre. Como mêdico era gastroeriterologlsta e patologista, com pós-graduação
em· Havard. nos EUA. Baiano de nascimento Salvador, 26 de setembro de 1918- era carioca honorário e autor-- dÕs livros ··'Rio Barroco" e "Rio
Neo-Clássico'', resultados de uma pesquisa de 14
ancis com 1.636 fotografias em cores e preto e bran~ ~o, sobre a cidade, obras, arte e monumentos.
Sempre voltad_o a arle,__tão logo se aposentou
como médico dedicou-se afundo a suas pesquisas e
produziu, após lO anos de trabalhos "Arte e Sociedade nos cemitérios Brasileiros", elogiado pelo canadense Marshall Macluham, em reunião da Unesc_o como "umã verdadeira obra da sociologia da arte". Jníciou a seguir a produção dC. "Nordeste Histórico e Monumental", sob o patrocínio da Norberto Oldebretch, que distribuía seus luxuosos trabalhos como brindes de Natal.
Realmente, Sr. Presidente, quem teve a felicidade de
ter em mãos e debaixo de suas vistas esse magnífico volu-- me "NQTdes.te Histórico e Monumental", em que focalizam tantos aspectos da arte e da história l'_'{ordestina, ve_rificará o grande pesar com que a Nação recolheu a_n_otícla dO fãlecimenlo desse ilustre brasileiro.
Dividido em quatro volumes teve os dois primeipublicados - "Do Maranhão a Olinda" e um
disco com folhetos - e deixou o terceiro pronto, jâ
fQS
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no prelo, para ser lançado: "Pernambuco (o restante), Alagoas e Sergipe". O último volume, que sereferi3juStamente a sua terra Natal. a Bahia, não conseguiu começar. Casado há 42 anos com Érica que se.Ólpre acompanhou suas pesquisas - deixa
_dois filho~: Antonio e Cátia.
Sr. Presidente, com a emoção de quem o viu estudante
na Bahia, quem o acompanhou durante o _curso da sua
- Vlôa e quem se rejubilava pelo êxito de seu trabalho, quero deixar consignado aqui o imenso pesar pelo desapare~
cimento deste ilustre brasileiro que tanto poderia contri~
buir para completar a sua obra sobre a história da arte e
das tradições brasileiras. (Muito bem!)
O Sr. Álmro Dias pai-a- uma· observação.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Âlvaro Dias, para uma observação.
O SR. ÁLVARO DIAS (Para uma observação. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente:
No último dia 12 de abril, apresentamos requerimento
de informações, de pronto deferido pela Presidêncía da
Casa.
O requerimento pretende obter do Poder Executivo as
seguintes informações:
-'"a} se a Caixa Econômica Federal comprou, de
julho do ano passado a fevereiro deste ano, ouro ao
mercado interno a preços superiores em oitenta por
cento_ a cotações internacionais;
b) se tais operações consumiram cerca de setenw
ta e dnco bílhões de cruzeiros (conforme enunciado
_ pela Imprensa};
c) se n3S operações de compra do ouro
considerou~se o valOr do· dólar a setecentos e cinqUenta cruzeiros. quando estava cotado, no câmbio
oficial, a cinqüenta por cento menos;
d) porque o preço do ouro quase quadruplicou
nesse período de oito meses."

Passados maiS de 30 dias, Sr. Pres.idente, o Poder Executivo não se dignou em responder o pedido de informações desta Casa.
Diante do fato, peço a V. Ex~ que determine providências para dar cumprimento ao item IX, art. 239 do Regimento Interno, que diz:

IX- ao fim de 30 (trinta) dias será reiterado o
ex-pediente de s.olicitaçàÇ) das informações, quando
Ílão hajain sido prestadas ou não tenha sido solicitada, pela autoridade _competente, a prorrogação do
respectivo prazo;
Era essa a nossa observação, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Senador Álvaro Dias, vou mandar verif1car a data de salda do meu
gabinete para o Ministério competente do seu pedido de
informações, t;;.voJtarei dentro de instantes com o informe necessário.
O SR. PRESIDENTEO (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará
cOino Líder de. Partido.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Llder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Sabe a Casa que uma das conseqüências do acordo
recém-firmado entre o Governo brasileiro e o Fundo
Monetário Internacional foi a retirada gradual do subsidio -do crêdito agríCola, o que vai acarretando, como não
poderia deixar de acontecer_, protestos generalizados das
lideranças ligadas às atívidades agrop-ecuárias.
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Há poucos dias, li desta tribuna um apelo que me foi
encaminhado pela Associação Comercial do mçu Esta~
do, no sentido de que pelo menos conseguíssemos con~
vencer as autoridades da área_c::conômica, notadamente o

Sr. Ministro da Fa~enda, a concordar no adiamen~o. por
um ano, do aumento dos juros_dQ crédito agropecuárío
destinado ao Nordeste, afim de que, durante esse perío·
do fossem cobrado.sjuros ainda no valor de 35%, o que
já é considerado demasiado pelos produtores daquela so~
frida região, tendo em vista suas peculiares característi·
cas econômicas. A propósito, o Senado da República, hâ
poucos dias, através de requerimento da Liderança do
PDS, nesta Casa, autorizou a constituição de uma CPI
para examinar as causas da persistênCia da chamada
pobreza absoluta do Nordeste.
Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acabo de receber de uma outra prestigiosa entidade nordestina, a Fe-.
deração das Associações do Comércío e Indústria Agropecuárias do Ceará, um expediente, no mesmo sentido,
que passo a ler que conste dos nossos Anais:
Exmo. Sr.
Deputado Humberto Lucena
Câmara dos Deputados
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 (cusl~io, investimentos e agroindustrial).
A elevação foi objeto de decisão do Conselho
Monetário Nacional, registrada na Resolução ni'
782 do Banco Central do Brasil de 16-12-82, determinando que, no crédito rural destinado à região do
Nordeste, seja feita uma incorporação à taxa de juros vigentes de 55% do INPC, acrescido de mais 5
pontos percentuais, a vigorar no segundo semestre
deste ano.
Solicitamos a V, Ex• seu maior empenho, junto
aos poderes competentes, no sentido de que aquela
Resolução somente seja aplicada no Nordeste a partir de l-7-84, ou seja com uma prorrogação de um
ano na sua vigência, mantendo-se, assim, as atuais
taxas de 35%.
A região, como V. Ex• não desconhece, está atravessando, sérias dificuldades, em virtude de consecutivas estiagens, sendo o setor agrfcola o mais atíngido.
Urge, portanto, que se dê ao Nordeste um tratamento diferenciado, de juros de crédito agrícola não
superiore.c; aos atuais, para que possa sobreviver o
setor primário de nossa economia.
Em suma, qualquer custo adicional ao_crédito-rural destinado_ à região nordestina, embora à níveiS
inferiores ao custo para aS demais regiões, significa
um comprometimento aos esforços implementados
pelo GovernO Federal no sentido _de uma eficaz
poHtica de desenvolvimento regional equilibrado.
Devemos ressaltar que, por solicitação nossa, o
eminente Governador Luiz de Gonzaga Fonseca
Mota, na reunião da SUDENE, realizada no dia 25
destr mês, fez important.e pronunciamento sobre a
matêria, apelando ao Ministro da Fazenda para
examinar essa justa e oportuna reivindicação, pronunciamento que recebeu o apoio de todos os Governadores do Nordeste.
Confiamos em 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 l-7-83, como está previSto, mas somente em 1-7-84, para tranqüilidade dos agricultores e pecuaristas.
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Gratos por sua atenção, valemo-nos da oportunidade para renovar-lhe protestos de estima e admiração.
Atenciosamente- João Hudson Carneiro Saraiva, Presidente.

Maíodo 1983

Os Srs. -Serüidores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que desejam as entidades das classes produtoras nordestinas é
muito pouco; é apenas que o Governo transfira para 19
de julho do próximo ano a entrada em vigor da nova
taxa de juros a ser cobrada no crédito agropecuãrio.
Evidentemente, como não tenho condições de tratar
disso pessoalmente com os Milüstros da área econômica,
pela minha condição de Líder da Oposição, creio que
devo fazer o apelo da tribuna do Senad_o, e aqui estou,
para secundar as palaVras das entidade_s classistaS do
Nordeste, esperando que elas ecoem e que, afinal de cOntas, essa justa reivindicação seja atendida pelo Governo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nobre Senador Álvaro Dias, informo a V. Ex• que o expediente dirigido ao Ministro-Chefe da Casa Civil foi expedido do
meu Gabinete no dia 19. Serei um cobrador mais impenitente do que V. Ex• na resposta _deste Ofício, ou de qualquer outro que peça informaç~o. de qualquer Senador.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - João Castelo Helvídio Nunes- Dinarte Mariz- Guilherme Palmeira-_ Albano Franco- João Calmon- José lgnãcioAmaral Peixoto - Amaral Furlan - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido p-elo Sr.
!?-Secretário.

E lido e aprovado seguinte
REQUERIMENTO No 663, OE 1983
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a afim de que a
matéria constante do i_t_em nl' 3 seja submetid~ ao PlenáriO em último lugar.
Sala das Sessões, (6 de maio de 1983.- Aloysio Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em conseqUência da aprovação do requerimento, o Item 3 da Ordem do -Dia da presente-sessãb será apreciadO em último
lugar.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 89, OE 1982
Autoriza a

Pr~feitura

Municipal de Ponte Nova

(MG) a elevai em Cr$ 433.786.500,00 (quatrocentos

e_ trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e
quinhentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 1:. a Prefeitura Municipal de Ponte Nova
(MG), nos termos do artigo 2<? da Resolução nl' 93, de li
de _outubro d~ 1976, do Senado Federal, autorizada a elevarem Cr$ 433.786.500,00 (quatro_centos e trinta e trê$
milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna a
fim de que possa contratar empréstimos que perfaçam
esse Valor acima, junto à Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação, destinados à construção
de 1.000 (Um mil) unidades habitacionais de interesse sOcial. bem como obras de infra-estrutura urbana necessárias a esse empreendimento, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Es_ta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 29, de _1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 300, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo (MT) a elevar em Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e
cinco milhões, seiScentos e sessenta e óito mil, trezentos e cinqUenta e oito cruzeiros e setenta e três
centavOs) o rnoi1.tante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n?s 301 e 302, de 1983, das
Comissões:.
-de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.

Erã votação o projeto.
Os. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
c-omo se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 89, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 482, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte
Nova (MG) a eleVar em Cri 43J.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, setecentos e oitenta
e_seis mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 483 _e 484, de 1982, das
ComiSsões:
__ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do_ S~nador
Dirceu Cardoso; e
-de Municípios. favorável.
Em votação o projeto, em turno único.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 29. DE 1983
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo-(MT)
Cri 85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinqüentã- e oito cruzeiros e setenta e três centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna.
ã elevãf

em

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ ,t: a Prefeitura Municipal de Poxo_réo (MT),
nos termos do art. 2~' da Resolução n? 93, de ll de _outubro de 1976, do SenaQ_o Federal, autorizada a elevar o
montante _de sua dívida consolidada int~rna em Ci'$
85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e sess.eRta e oito m-il e trezentos e cinqüenta e oito cruzeiros e
setenta e _três centavos), correspondentes a 50.897;94
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ORTNs de CrS 1.683,!4 cada, vigente em abrit/82, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto à Caixa Econômici!Federal, esta na qua!ídade de
agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à construção de mercado público, de lavanderia pública e implantação de

meio-fios, sarjetas e aquisíçã-o de- equipamento para coleta de lixo, naquele Munidpio, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2"' Esta ResoluçãO" entra eni vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho):..._ Item 4:
Votação, em turno úniCo, do Requerimento n_,
636, de 1983, de autoria do Senador Álvaro Dias solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno o desarquivamento do Projeto de Resolução
n~' 198, de 1981, que autOriza a Prefeitura Municipal
de Resende (RJ), a elevar em Cr$ 142.580.000,00
{cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) o montarite de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimentõ.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram con_servarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução mencionado no requerimento
que acaba de ser aprovado, prosseguir~ ep1 sua tramitacão normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5:
Votação, em turno tlníco, do ReqUerimentO n~'
641, de 1983 da Senadora Eunice Michiles, solicitando nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei dQ 5Cnad0 n~'
316, de 1981, de suã autotiã, ciue determin~ a
criação de Coordenações de Educação Ecológica no
ensino de 19 -e 2~' graus, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores qu.e o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 6:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
642, de 1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~>
209, de 1980, de sua autoria, que altera dispositivos
do Decreto-lei n~' 3.689, de 3 de outubro de_l941, e
dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aProvam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
643, de 1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 _
218, de 1981, de sua autoria, que limita a aplicação
da correção monetária, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados .. ( fausa.)
Aprovado.
_O projeJo _9-e-lei a que se refere o requerimento aprÕvado voltará a tramitar normalmente,
0

0 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
651, de 1983, de autoria do Senador Martins Filho,
solicitando~ nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o-desarquivamento do Projeto de Resolução n9 265, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Umadzal (RN), a elevar em Cr$
20.004_000,00 (vinte milh-ões e Cr_uãtro mil-C-ruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.

Em Votãção.
Os Srs. -s-enadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
- A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação n?~_Elal.
O S!l·. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 9:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
652,_ de 1983, do Senador Passos Pôrto, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desa~quivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 361,
de 1981, de autoria do Senador Adalberto Sena, que
acrescenta- parágrafo à Lei n9 6.782, de 19 de maio
de 1981.
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. PRÉSIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 10:

_ Votação. em turno único, do Requerimento n~'
653, de 1983, de autoria do Senado-r Martins Filho,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução o? 121, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim (RN) a elevar em CrS
130.279.719,24 (cento e trinta milhões, duzentos e
setenta e nove mil, setecentos e dezenove cruzeiros e
vinte e quatro 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 curso
normal.

OS&. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 11:
Votação, em turno úni.co, do Requerimento n~'
656, de 1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, sOlidtindo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 57, de 1982, que autoriza o Governo doEstad_o_ do Río Grande do Sul a elevar em Cri
206.675.000~00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e
setenta e cinco mil cruzeiros) o molltante de sua
dívida consolidada.
J:.m vot_ação.
Os Srs:Senadores que o aprovam queiram permanecer
seOtados. (Pausa.)
-Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 12:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
657, de 1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando, nos termos Q:o art. 367 do Regimento Interno, o desarquivament_o do Projeto de Resolução n9 98, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a eJevar em Cr$
584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil e d_u_~entos cruzeiros) O·mOntante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A mã.téria constante do requerimento que vem de ser
ã.proVado voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 13:
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n~> 191, de 1979, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dü)põe sobre o parcelamento dos
prêmios anuais de seguros de ramos elementares,
tendo
PARECERES, sob n~'s. 1.126 e 1.127, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Economia,- favorável.
(Dependendo da. votação do Requerimento n9 654, de
1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando
seja a matéria submetida a votos.)

Em votação o Requerimento n9 654/83.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à votação, em se~
gundo turno do projeto.
Os Srs. -Senadores qUe 0 aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO PE LEI PO SENAPO
N' 191, DE 1979
Dispõe sobre o parcelamento dos prêmios anuais de
segu~os de ramos elementares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1? As Sociedades Seguradoras é facultado proceder sem juros e impostos ao parcelamento dos prêmios
anuais de seguros elementares em até 10 (dez) parcelas
mensais e consecutivas.
Art. 2? Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 39 ReYogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 14:
Votação, em turno único, do Projet-o de Lei do
Senado n?ll de 1980, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que introduz alteração na Consolidação
das Leis do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provisóri:i ao empregado que reclama, durante o prazo de tramitação da rec1amatória, tendo
PARECER, sob n? 1.150, de 1981, da Comissão
de Redação oferecendo a redação do vencido.
(Dependendo da votação do requerimento n~'
655, de 1983, de autoria do Senador Aloysio ChaveS, solichãndo seja a matéria submetida a votos)
Em votação o Requerimento n9 655/83.
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Os Srs. Senadore$ que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria serâ submetida a
votos.
Em votação o projeto, em segundo _tu_rn_Q,_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

E o seguinte o projeto aprovado
Reda~ão

do lcncido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n9 11, de 1980, que
introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho, para fim de assegurar estabilidade provisôria
ao empregado que reclama, durante o prazo de tramitação da reclamatória.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l'? É acrescentado ao art. 482 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~"
5.452, -de 11' de maio de 1943, o seguinte parágrafo,
remunerando-se para li' o seu parágrafo único:
.. "Art. 482.
§ l9
...... ~-· ..... .
§ 21' Salvo quando for o caso da aplicação deste
artigo, o trabalhador não poderá ser despedido do
emprego- durante a tramitação da reclamatória trabalhista em que figurar como" parte, desde o seu ·oferecimento até o trânsito em julgado da respectiva
decisão."
Art. 21'
cação.
Art. 31'

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
Revogam-se as condições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 15:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 11 l, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parcçer_n_l'_735,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
São Luis (MA) a elevar em Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e três mil e
quinhentos cruzeiros) o _montante de su<t Q..[viç!a cemsolidada, tendo
PARECERES, sob n~"s 736 e 737, de 1981, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constítucionalídade e jurididdade; e
-de MunicfpioS, favOrável.
Em discussão o pfojCto, 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 aprol'Odo

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• lll,DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de SãG Luís
(MA) a elevar em Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um
milhões, quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter~
na.
O Senado Federal resolve:.
Art. li' 1:. a Prefeiturã MuniCiPal de São Luís (MA)
nos termos do art, 21' da, Resolução n"' 93, de I l de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
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-em Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos
e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) õ montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa coniratar um enip-réstimo de igual valor,junto à Caixa Econômicã Federal, esta na qualidade de agente flnanceiro
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à implantação de um Centro Educacional p:.1ra
ensino de lI' grau, naquele Município, obedec_idas as condiç_ões admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo_ processo.
Art. 21' Esta Resol_ução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 16:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<.> 121, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 778,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Passa Quatro (MG) a elevar em CrS 46.449.200,00
(quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e
nove mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. tendo
PARECERES, sob n~"s 179 e 780, de 1981, das
Comissões:
- l{ie Constituição e Justiça, pela constitucionali-dade li: j~ridicidade; e
-;;:;:;,_-de- Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou- encerrâ-la. (Pausa.)
EncerraP:a.
Em yotação.
_Os Srs. S~_l')._adores _que o aprovam queíram conservarse cOmoest_~o. (Pausa.)
AprovadO:
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto apro~'ado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 121, DE 1981
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-de Constituição e Justiça, pela constitucionafidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E u seguinte o projeto aprorado

PROJETO DE RESOLt;Ç10 N• 178, DE 1981
A-;;toriza a Prefeitura Municipal de Belo Oriente
(MG) a elevar em CrS 69.673.800;00 (sessenta e no,·e
milhões, _seisccnto_~ e setenta e três mil e oitocentos
_crUzeiros) o montante de sua dhida consolidade inter~
_1_1~:-.

O Senado Federal resolve;
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Belo Oriente,
Estado de Mi nas Gerais, nos termos do art. 2~ da Reso~
hiçâO n~ 93; de 11 de -õutubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 69.673.300,00 (sessenta e
nove milhões, seiscentos e setenta e três mil c oitocentos
Cfu:i:elroS)-o montante de sua dívida consolidada interna,
a fin1 de que possa corltratar empréstimos dt:. igual valor,
junto à Caixa Econômica do Estado de Minãs Gerais,
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinãdos à construçãO de 300 unidades_ habitacionais de interesse social, e execução das
obr:.ls de infra-estrutura neçessãrias, obed~cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publica~ão.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 18:
Autoriza a Prefeitura Municipaí de Passa Quatro
(MG) a elevar em CrS 46.449.200,00 (quarenta e seis
ini.lhõ-es;IJ:Uatrocêritõs e quaretita e-Õove' mil e dUzentos cruzeiros) o montante de sua dh·ida consolidada
intel-na.
O Senado Federal resolve:
Art._ll' É a Prefeitura Municipal de Passa Quatro,
-ESta'dO-·de Mirias Gera-is,-nOs termoS do art. 2~" da ResolUção n9 93, de 11 de OutubrO de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 46.449.;200,00 (quarenta~
seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros) omontante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo de igual
valor,junto à Caixa Econômica do Estado_ de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação, destinados a financiar a construção de 200 unidades habitacionais de iot,.ereSse social e
execução das obras de infra estrutura urbana __ neces-:
sàfias·, Uacj_Uele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasll, no respectivo processo.
Art. 2~' -- Esta Resolução entra _em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 17:
Discussão, em turno único, -do ~rojeto de Resolução n"' 178, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.083, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Belo Oriente (MG) a elevar em Cr$ 69.673:800,00
(sessenta e nove milhões, seiscentos e_ setenta e três
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidade, tendo
PAREcEREs, ~ob n9s 1.084 e 1.085, de 1981, das
Comissões:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 1&5, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~'
1.102, de l 98 l), que autoriza o Governo do Estado
do _Espírito Santo a elevar em Cr$ 75.680.370,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros) o montante_ de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n"' l.l03, de 1981 da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade, com voto vencido dos Senadores José Fragelti e Hugo Ramos.
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• 185, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a
elevar em Cr$ 75.680...370,00 (setenta e cinco milhões,
_ seiscentos c oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros)
- o_ montan_t~ de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. lI' E o Governo do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de l l de ou·
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n~'s

tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar

PARECERES, sob

em Cr$ 75.680.370,00 (setenta e cinco mithões, .seiscentos
e oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros) o montante

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalida-

de sua díviâa con"soiidãda interna, 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 SodaJ - F AS, destinad-o à
implantação, ampliação e reforma de escolas de 19 grau e

parques infantis, naquele Estado, obedecidas as con~
dições admitidas pelo Banco Centra] do Brasil, no res·
pectivo process_o.

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
----O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 19:

828 e 829, de l982, das CoM

missões:
de e juridicidade: e
-de Munic{pio.s, favorável.
Em discussão oprojeto, em turno único. (Pausa.}

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em v:otação.
Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se cólno se encontram. (Pau.sa.j
-Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinie o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 144, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso- (MA) a eleVar em CrS 725.043.150,00 (setecentos e
lução n~> 283, de 1981 (apresentáQo peta Comissão
finte e cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cin~
de Economia como conclusão de seu Parecer n~'
qüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~
1.503, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
da interna.
de Boa Esperança (MG) a elevar em Cr$
61.450.200,00 (sessenta e uin milhões, quatrocentos
O Senado Federal resolve:
e cinqUenta rriil e duzentos cruzeiros) o montante de
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de São Luís, Estasua dí.vida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 1.504 e 1.505, d_e 198t,. _ do do Maranhão, nos termos do_art. 29 da Resolução n~'
··93~ de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autoridas Comissões:
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada in·
-de Constituição e fu.s:tiça, pela constitucionalilerna em Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte cinco midade e jurldicidade; e
lhões, quarenta e três mil, cento e cinqUenta cruzeiros)
-de Municípios, favorável.
correspondentes a 585.000 UPCs, considerado o valor
nominal.de CrS 1.239,39, vigente em outubro de 1981, a
Em discussão o projeto, em turno único.
_
Se nenhum dos S.rs_. Senadoi-es desejar fazer uso da pafim de contratar um ernprêstimo de igual valor,junto ao
Banco de Desen\'olvimento do Estado do Maranhão
lavra, vou encerrá-la. (Pausa.)
S.A. este na qualidade de agente financeiro do Banco
Encerrada.
Nacional da Habitação - BNH, destinado a financiar a
Em votação.
ímplantação do Programa Cura, naquele Município,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conserVarse como estão. (Pausa. J
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo,
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
ArL.2~' Esta .Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
t o seguinte o pro}éto aprovado
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - 21:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
506, de 1983, de autoria do Senador Henrique SanPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 283, DE 1981
tillo, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do
Regimento blterno, a convocação do Ministro CheAutoriza a Prefeitura Municipal de Boa Esperança
fe do Serviço Nacional de Informações, General Oc(MG) a elevar, em Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e um
távio Aguiar de Medeiros, para, perante o plenário
milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e duzentos crudo Senado Federal, prestar esclarecimentos sobre as
zeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
atividades daquele órgão.
O Senado Federal resolve;
De acordo com o disposto no inciso II, letnt ·:c··, do
art. 322 do regimento Interno, a matéria depende, para
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Boa Esperança,
SUa
apr-ovação, dÕ voto favoi:ável da maioria absoluta da
Estado de Minas Gerais, nos termos do cil-t. 2~' da ResocomPosição da Casa, devendo a votação ser fejta pelo
lução n~' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fedeprocesso nominal.
ral, autorizada a elevar, em Cr$ 61.450.200,0'0 (sesseni.ã-e
Em votação.
um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e duzentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada íilterria,
a fim de que possa contratar erripréstimo no valor global
acima, junto a Caixa EconôrrÍiCil do EstadO de Minas
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banc;:o
Nacional da Habitação, destinÍldos -à construção de 200
unidades habitacionais de interesse social e execução das
obras de infraMestrutura _urbana necessárias, naquele
Município, obedecidas as condições admifídas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESID1CNTE (Nilo Coelho)- !tem 20:
Discussão, em turno único, do Projeto d.e Resolução n~' 144, de: 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 827,
de 1982), que autoriza a Prefeitura_ _ Municipal de
São Luis (MA) a elevar em Cr$725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco milhàes, quarenta e três inil,
cento e cinqfienta cruzeiros)·o montante de sua díYi~
da cons-olidada, tendo

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pira encaminhar a
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há várias sessões que se encontra na pauta de nossos
trabalhos, pendente de votação, o Requerimento n~'
506(83, de autoria do Senador Henrique Santillo .... solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a convocação do Ministro-Chefe do Serviço Nacional de Informações, General OctáviO Aguiat de Medeiros, para, perante o Plenário do Senado Federal, prestar esclarecimentos sobre as atividades daquele órgào".
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, diz o art. 38 da
Constituição Federal:
''Os Ministros de Estado serão obrigados a comparecer perante a Câmara dos Deputados, o Senado
FedeiãJ oU qualquer de suas_ comissões, quando

Terça-feira

!~

n;s}

uma ou outra Câmara, por deliberação da maioria,
os convocar para prestarem, pessoalmente, informações acerca de assunto Previamente determinado."
Como bem acentua na sua proposição o ilustre Senador pelo PMDB de Goiás, a Nação inteira há alguns meses está curiosa para se esclarecer a respeito de determinados acontecimentos que envolveram, de maneíra profunda, o Serviço Nacional de Informações.
Refiro-me, em primeiro lugar, ao chamado escândalo
--ª-a_umgarten, que resultou da publicação de substancioso
dossiê, através das páginas conceituadas do Jornal do
Brasil, no qual se vê, de forma evidente, a interferência
de dirigentes do Serviço Nacional de Informações, no
sentido de prestigiar, a nível de publicidade oficial, arevista O Cruzeiro. que teria passado a ser, segundo aquele
documento, o órgão principal de veiculação dos ideais
do Movimento MUita r de [964.
Naquele dossiê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, também há referências muito objetivas à CAPEM I e a sua
total deteiioração de caráter econõmico-financeiro,
graças inclusive à responsabilidade do SNI.
E, por último, todos nós tomamos conhecimento da
descoberta de um aparelho eletrônico de escuta, instalado n~s paredes do gabinete presidencial, às vésperas da
deflagração do processo sucessório, o que deixou a
Nação estarrecida e sequiosa por saber, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o que· de fatO havia acontecido. Inclusive
a imprensa noticiou, e, através dela, a própria Secretaria
de Comunicação Social do Palácio do Planalto, a abertu~
ra de uma rigorosa sindicância interna na sede da Presi~
dência da República, -para apurar responsabilidades e
punir os que, finalmente, fossem considerados culpados.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nada disso foi até
hoje devidamente elucidado. Então, ninguêm melhor do
que o Sr. Ministro Chefe do Serviço Nacional de Informações para prestar esses esclarecimentos à Nação, através do Senado Federal. S. Ex'- não tem só o dever, tem a
obrigação moral e política de vir a esta Casa e satisfazer
os anseios nacionais.
Não vejo por que esse privilégio, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que a Maioria desta Casa quer dar ao Sr.
Ministro-Chefe do SNI, de não comparecer ao Senado,
nem ao Plenário nem à sua Comissão de Segurança Nacional, a fim de debater com os Srs. Senadores o desdobramento de todos esses fatos no âmbito do Serviço
Nacional de Informações.
Se o fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se relacionar
com problemas que o SNI não possa amplamente difundir, eu até admitiria que a Bancada do Governo e o próprio Sr. Ministro-ChefC do SNI solicitassem a realização
de sessões secretas, ou no âmbito da Comissão de Segurança_Nacional ou nQ plenário. Creio que todos -os Srs.
S~nadores são p~oas responsáveis, ~O que desejariam
era o esclarecimento dos fatos a que me referi.
Assumir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma atitude
pura e simplesmente contrária ao requerimçnto do Sena-dor Henrique Santillo. acredito que não é o melhor procedimento dO PDS, da Maioria nesta Casa. Por isso mesmo apelo à Lidera~ça do PDS no sentido de que reexa- mine a questão.
Vamos,_ Sr. Presidente, quebrar esse tabu. Por que o
Sr. Ministro-Chefe do SNI não pode comparecer ao Senado, nem à Comissão de Segurança Nacional nem ao
Plenário? Será que S. Ex~ é intocável? E os demais Ministros? Amanhã mesmo virá aqui o mais controvertido de
todos os Ministros, o Sr. Ministro do Planejamento,
Delfim Netto, para debater com os Srs. Senadores.
O Sr. Álvaro Dias- V. Ex• permite um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Álvaro DiOs- Nobré Líder Humberto Lucena,
V. Ex' tem toda a razão. Esta Casa perde força, ao reivindicar a devolução de suas prerrogativas, quando abre
mão daquelas que possui. A convocação de autoridades.
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de Ministros é uma prerrogativa do Congresso Nacional,
e, lamentavelmente, algumas autoridades estão sendo
consideradas por parcelas de parlamentares do Congresso Nacional como intocáveis, inatingívCís, deiflcadas. Há
pouco, na Comissão Parlamentar de Inquérito que inves~
tiga as atividades terroristas no País, tentamos convocar
autoridades do SNI para prestar depoimento sobri! o escândalo Baumgarten, focalizado por V. Ex~ A bancada
do PDS, majoritária na CPI, rejeitou essa proposta. O
mesmo se verifica, agora, na votação do requerimento
do nobre Senador Henrique Santilto. Desta forma, os
parlamentares do Governo colocam as ~1,1toridades do
SNI como autoridades de primeira classe. São as autoridades privilegiadas; as outras são de segunda classe. Estas estão acima do bem e do mal, acima das leis, estas
não precisam prestar contas dos seus atos perante a
Nação. Esses parlamentares do Partido do Governo que
assim agem, colocam o SNI comQ se fosse um poder
maior, acima do próprio Poder Executivo. V. Ex• faz
bem quando apela à Liderança do PDS para que reveja
esta posição, pois, dessa forma, além de abrir mão de
uma prerrogativa do Congresso Nacional, o partidodo
Governo coloca esta Casa mal diante da Nação, porque
não colabora para se esclarecer acontecimentos que estão abalando a opinião pública nacional.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a
V, Ex•, nobre Senador Álvaro Dias.
Termino estas pUlavras justamente renovando à Liderança da Maioria o apelo que acabava de fazer, no sentido de que reveja a sua posição e admita votar favoravelmente o requerimento do Senador Henrique Santiilo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)
O Sr. Gabriel Hermes vra.

Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes, para encaminhar a votação.
O SR. GABRIEL HERMES (Para encaminhar a votação. Sem re_visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aqui estiveram, e há pouco disse, com Seguranç_a, o
ilustre Uder do PMDB, os mais discutidos Ministros,
como o Ministro-da Fazenda. Amanhã estarâ aqui o Sr.
Ministro do Planejamento. Já esteve aqui, também, o
Ministro da Agricultura, que deu os esclarecimentoS neM
cessârios com relação ao caso CAPEM L S. Ex• o Ministro da Agricultura ficou iriteíram:ente à vontade e deixou
o Plenário plenamente satisfiítO-;-fõlesüt a impressãO que
nos deixOu.
O caso da convocação do MiniStro OctáViO AgUiar-de
Medeiros já foí amplamente debatido aqui pelo MiniStro
da Agricultura naqueles detalhes que deviam e devem interessar à Nação. Todos os esclarecimentos foram prestados. O qúe resta, nesse caso; é purãmente tinl problema
de polfcia;- de justiça. Q cas~:está entregue aos (lrgãÕs
próprios da Nação para a devida solução. E exatamente por estar conscieil.té de que está certá, a
maioria_é cOntrária a essa convocação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Para votação
da matéria, são necessários 35 votos favoráveis. Estão
presentes em plenário apenas 14 Senadores, segundo verificãção da Assessoria.
Vou acionar as campainhas e suspender a sessão por
lO minutos.
(A ses.sào é suspenSa às 15 hora.s e 50 minutos e
reaberta às 16 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está reaberta
a sessão.
Srs. Senadores, persiste a falta de quorum; a Assessoria
informa que há apenas I 8 Srs. Senadores no plenário. A
Mesa não vai proceder à votação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (Para uma comunicação.
Sem revisão do orador.)- Sr. President~; e Srs._Senadores:
Ocupo esta tribuna, agora, à tarde, para uma comunicação que me parece muito séria em rehlção ao meu Estado.
Fui Go_vefhador daquele Estado e conheci outros GoM
vernadores e não sei, nestes últimos dez.ess_eis anos, que_
tenha aContecido o que aconteceu no Piauf, sábado passado.
Um grupo de pessoas se dirigiu ao Palácio do Governo para pedir providências, algo semelhante ao ocorrido
em São Paulo; fome e desemprego, e desespero, pela
fome pelo desemprego. Foram pedir ao Governo uma
providência.
Tudo isto nasceu do fato de ter acontecido a_ informação de que o BEC, que mantém frentes de serviçosessas frentes de emergências - ter avisado, ou alguém
disse, que havia cinqüenta vagas. Uma população faminta se dirigiu até lã e, tomando conhecim_ento, realmente,
de que ~as_ vagas não existiam, pacificamente, se dirigiu
para a frente do Palácio do. Governo. E. ali, em lugar de
uma resposta que ao menos esperança lhes trouxesse_, foram, naturalmente, tratados com certo rigor pela Polícia.
Houve muitas prisões.
Bom, o fato de que a Polícia tenha que tomar provi~
dências contra qualquer tipo de ameaças, ainda é razõável para que não se deixe fazer baderna. Mas, o impressionante é que pela primeira vez acontece isso na Capital
do Piauí.
~de estranhar, Sr. Presidente, porque o Governador
ao assumir o cargo declarou- e já está servindo de piada rio _Brasil todo_- que o único" Estado que não deve
nada, em que não há desemprego, em que há uma franca
euforia, porque tudo vai bem, quando na realídaâe não
tem nada indo bem. A seca, no Piauí, talvez seja pior do
que nos outros estados, porque estado reconhecidamente
de uma frágil economia, principalmente, na sua zona rural, não pode suportar quatro anos de seca, entrando
agora no ss- ano.
Eu quero aproveitar esta oportunidade para fazer um
apelo ao Ministro Mário Andreazza, no sentido de_ que
olhe os estados como um todo. E se o Piauí ainda não toM
mou nenhuma providência, se o Governo do Estado está
imobilizado por essa informação de que não precisa de
nada que o Ministério do Interior, através da SUDENE
e do PNOCS, _organize as frentes de emergênsias no
Piauí e vá em socorro .de uma-população que, evidentemente, deve estar mais do que sacrificada, jã deve estar
no limite da tolerância, no limite da sua resistência física.
Os que-rião pódem--tTiig(ar, vão-morrer-de fO"me.

O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBERfO SILVA- Com todo o prazer,
nobre Senador.

O Sr. João Lobo- Senador Alberto Silva, eu gostaria
de reforçar o apelo que V. Ex• faz ao Ministro do Interior, n~ sentido de que acuda aquelas populações do
Piauí, CtUe já estão, ein -certas cidades, bebendo Cõ_m_ fOo
kms de distância.
O SR. ALBERTO SILVA~ Imagiilof -

O Sr. João Lobo- Mas, Senador Alberto Silva, cheguei do Piauí, ontem, ao meio-dia. Sábado eu estava em
Teresina, não houve nenhuma manifestação popular
nem movimentos de quebra-quebra ou de protesto na
frente ao Palácio do Karnak. Garanto a V. Ex• que passei pela frente do Palácio várias vezes, pela manhã, não
vi e nem soube que houvesse qualquer movimento. Tam-
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béin V. Exf sabe o Governador do Estado do Piauí é um
homem que está assumindo a sua cadeira, é um homem
que está assumindo um governo cuja situação S. Ex• conhecia. Foi homem ajudado na sua eleição pelo exGovernador. CQnhecia de perto todas as dificuldades
que o Piauí estava atravessando e, apesar de S. Ex• já te"i"
repetido, várias vezes que as dificuldades do Piauí são
mals ou menos como a dos outros Estados, S. Ex~ se
nega terminantemente a atirar pedras na administraÇãO
anterior. O Governador Hugo Napoleão é um homem
que ·não vê, com bons olhos a atitude de Governadores
que fizeram uma campanha ao la_do dos exGovernadores, que, entrosados com esses exGovernadores, ganharam as suas campanhas, assumiram os seus mandatos e, uma vez sentados nessas cadeiras de Governadores, se voltam contra aqueles que tanto
bem lhes fizeram durante a campanha. Hugo Napoleão,
apesar de saber que a situação do Estado do Piauí é difícil, V. Ex• como ex-Governador o sabe, apesar de saber
que o Estado do Piauí é um Estado pobre, sem maiores
fontes de renda, se recusa a atirar pedras na administração anterior. Nós, no momento, só podemos louvar a
qualidade de bom caráter do Sr. Governador Hugo Na_poleão que, conhecedor dos problemas existentes no
-- Piauí, resolve enfrentá-los com seriedade, dizendo que o
Piauí tem deficiências graves, tem necessidades enormes,
mas não vai jogar a culpa disto tudo n_o e11.-Governador.
Quero, pois, nobre Senador Alberto Silva, no momento
em que interrompo o discurso de V. Ex•, dizer que nós
sabemos tudo que existe no Piauí, sua pobreza e suas deficiências, e queremos juntar a nossa voz à de V. Ex• para
pedir às autoridades competentes, ao Sr. Ministro do Interior, a todas as autoridades que tenham- ação sobre
aquele Estado,_inclusive, na parte relativa à agricultura e
ao crédito subsidiado, apelo que o nobre Líder do
PMOBjá fez deste Plenário, pafa que osjuros-qtu~-Subsi
diam o crédito agrícola, sejam mantidos no atual patamar. Então, nobre Senador Alb_erto Silva, nós queremos
juntar a nossa voz à de V. Ex•, mas não podemos aceitar
que o Sr. Governador do Piauí seja criticado pelo fato de
não se voltar contra o ex-Governador, atirando a culpa
da pobreza do Estado ao Governo anterior. Era este o
aparte que desejava dar a V. Ex•
O SR.. ALBERTO SILVA- Nobre Senador, acho
que o aparte de V. Ex•, naturalmente, no que tange ao
apelo "feíto ao Sr. Ministro Mário Andreazza, se enquadra no interesse de todos nós do Pi;;lllí, que vemos o nosso Estado pobre e mergulhado numa situação, como
bem disse V ~Ex•, em certos lugares está se bebendo água
de 100 km. de distância. Mas eu vou por partes. Pode ser
que V. Ex•, ao- PasSar em Teresina, não tenha encontrado
nada ou isso já tinha sido dispersado. Pode ser que eu
não -eSteja precisan-do o diu em que houve, pode ter sido
sexta>feira, mas o fatO é que-houve," e houve prisõés eril
frente ao palácio. Prisões não só de pessoas de manifestantes, como prisão inclusive de advogado, que foi solto
JOgo a -seguir.

O Sr. João Lobo- V. Exa. permite, quero só dizer a
V.- Ex• que fiquei em Teresina de quarta a domingo. E de
quarta a domingo não houve nenhum movimento nesse
sentido.
O SR. ALBERTO SILVA- Então, eu fico devendo a
V. Ex• a informação. E se a informação não for verídica,
eu serei o primeiro a dizer aqui que recebi informação
nãõ-verdadeira. Entretanto, o fato, ao que se diz, houve,
e hoje pela -manhã alguns Deputados me informaram istõ.--Ta1VeZ -tei:lha SiáO hoje, agOra pela-manhã, eu não
guardeí bem, porque foi uma informação muito rápida.
• Mas, com relação ao Governador Hugo Napoleão, eu
não discuto porque ele é um rapaz educado e deve ter
bom caráter. Não discuto isto. E nem estamos querendo,
nós outros, que ele atire pedras no Governador anterior.
O que eu estou comentando aqui é o fatO -de que na posse
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dos Governadores, todos vieram aqui e proclamaram,
alto e bom som, que recebiam os seus Estados em situações dificílimas, mas sem atirar pedras em ninguêm,
apenas situando a realidade dos seUS Estados. A exceção
foi o P1aUí, qtie serviu de deboche a(rui. Ínclusiv~ já se
diz: quem precisar de dólar, vá ao Piauf, pois é um Estado que não deve nada. Esta expressão o Governador
usou ao assumir o Governo. O Estado está em excelente
situação e não deve nada. Esse fato foi proclamado pelo

lo. Eu posso garantir a V. Ex• que, com relação aos projetas que o Piauí apresentou ou deveria ter apresentado à
SUDENE, baseados no FINSOCIAL, vou dar uma in~
formação a V. Ex• com toda a segurança. Porque o Superintendente Adjunto, a feto a quem está o _reçurso do
FTNSOCIAL destinado à parte humana da SUDENE, o
Superintendente Adjunto, Dr. Leonides Alves Filho, disse gue havia realmente a informação de que o Governador do Ceará teria 50 projetas para aquela área do FINSOCIAL.

Governador. Nós não queremos que ele atire pedras,
mas que saiba, como sabemos nós, e V. Ex• também é
O SR. ALBERTO SILVA - Já estão lá.
testemunha, sabe que hã desemprego, há fome no Estado, e metade do funcionalismo ganha meno-s do que·o-sa:O Sr. JOão Lobo- Esses projetas, até a última sessão
lârio mínimo, saiba que a situação do estado não é tão
da SUDENE, de que eu participei indicado por V. Ex•
boa, corno disse o Governador. E não interessa se foí o
para representar o Senado, não haviam apartados ainda
Governador anterior quem levou o Estado a esta sià SUDENE. E o Governador Hugo Napoleão, junto
tuação. O que nós queremos é isto: que--o Goverflã.~or,
..-om o Secretário do Planejamento, Dr. Hélio Mattos, fiao invés de fazer declarações de que o Estado vai bem,
cou reunido com o Superintendente Adjunto, tratando
assuma uma posição. Há um problema sério no Piauí e
da codificação desses projetas para o Piauí. Então, se da~
eu vou dar um dado a V. Ex' para completar a infor~
quele momento em diante o Piauí suspendeu esta inmação. Estado do
coriheçO bi:m, a esta
tenção, eu não sei, mas quando eu voltei da SUDENE,
altura jâ ~presentou 50 projetas concretos para utiliquero informar a V. Ex•, não tinha havido nenhum prozação do FINSOCIAL, em termos de utilização para as
jeto do Ceará aínda entregue à SUDENE. E o Piauí que
populações rurais. E sei também de informação prestada
também não havia entregue n~nhum, como de resto os
aqui, que o Goveino do Piauí ainda não mandou neoutros Estados, estava já tratando do assunto com o Senhum. Ou ele não tem uma assessoria capaz de organízar _
cretário do Planejamento, junto ao Superintendente Adesses projetas ou tem que agilizar, porque no fun acaba o
junto, Leonides Alves Filho. Então, V. Ex• vê, acho que
dinheiro do FINSO_CIAL e o Piauí novamente vai ficar a
é válido e salutar a preocupação que nós piauienses teK
reboque dos outros, porque não se antecipou a medidas
mos com todos esses assuntos. Ninguém mais preocupade atendimento a sua -PoPulação rural.
do do que eu, V. Ex' o sabe, e V. Ex• também, quando
Em todo caso, nobre Senador João Lobo, V. Ex' co~
Governador, com a capacidade de disputar esses recurnhece como eu o interior do Piauf e V. Ex' está sabendo
sos para o Estado do Piauí. Eu sou um homem que acha
que nós precisamos juntar esfoiços. EU não estou aqui
que o'Piauí peca muito pela falta de capacidade de dispufazendo críticas, estou querendo fazer com que o Govertar esses recorso.s e sempre estimulei V. Ex• quando Gonador se movimente. Eu quero agradecer o ãpárte de V.
vernador. Estimulei, vou dizer com toda a sinceridade,
Ex~ e pedir que junte a sua voz como fez agora, à minha,
às vezes desnecessariamente, porque V.Ex• era em ho~
no sentido de que o Ministro Andreazza movimente seus
mero-atento a todos esses recursos. Mas eu tenho chamaórgãos, como a SUDENE, coffio o riNOCS, e se ponha
do a atenção do Senhor Governador sobre este aspecto,
à frente, mobilize os batalhões de engenharia que exise acho que se ele não estivesse correspondendo a essa
tem no Piauí, para que eles assumam o comando dessa
confiança, quem primeiro estaria denunciándo essas falfrente de emergência, Porque V. Ex• também - q~ero
tas seria eu. Agora, só para responder à outra parte,
citar um fato aqui, aproveitando a oportunidade- ê tessobre_ a emegência. Eu lam~n_to profundamente que haja
temunha do escândalo que houve no Piauí, com relação
desvios das emergências no Piauí, mas, V. Ex• sabe que a
a uma dessas frentes de emergência. Lá pelas bandas de
grande maioria das frentes de emergência do Piau[ são
Raimundo Nonato, onde muitas pessoas que eram titufeitas pelos BECs, este ano, ultimamente.
lares, eram médicos, advogados- e isso foi parar até no
SNI --a frente de emergência saiU dii mão dessas pesO S:R. ALBERTO SILVA- Este ano, depois does~
soas e foi para os bata]hões.
d.ndaJo.
Neste instante o Ministro Andreazza está se movimenQ Sr,.JJJão Lobo - Este ano de 83, a maior parte das
tando tanto lâ pelo N ardeste: que não se esqueça do
frentés de emergência do Piauí- vamos dizer quase que
Piauí. Mas não esqueça, criando frentes de emergências
_90% das frentes do Piauí....::.. estão sendo exercidas pelo 29
que atendam a todos os partidos. Porque também vou
-e 39 BZC, o qu_e tira da alçada dos políticos todo esse
fazer aqui Uma denúncia: nos anos anteriores as pessoas
desvio de intenções, e digamos, a possibilidade de que seque nitidamente tinham alguma relação com o nosso
jam alistadas, desnecessariamente, mais pessoas, ou que
Partido, com o PMDB, não entravam na frente de emer·-não tenham capacidade para isso, ou não alistadas pesgência. Isso é uma discrim-inação odiosa, 'e poderá ocorSOas do PMDB. Eu agradeço a V. Ex~ a paciência de ter
rer novamente, dada a paixão política que existe no inteescutado essas explicações.
rior - e V Ex• a conhece- que se o Poder Público Fe~
dera! não entrar lá, e os batalhões de engenharia não ar:
O SR. ALBERTO SILVA- Agradeço a V. Ex•,
ganizarem essas frentes, com absoluta isenção política,
nobre Senador João Lobo, e quero dizer que V. Ex• fez
no atendimento à pobreza do Piauí, nós vamos ter repemui{o
bein e eu fico muito satisfeito de V.__Ex• ter piesentições-daqueles fatos. E o que vai aéorfte-ce"r'Tquenossos
Cíado o intereSse do GOvernador na elabpração desses
amígos e correligionários terão que emigrar do- Piauí
-Projetas,· nlas mantenho minha procupação, que correspara não morrer de fome. Sei _que V. Ex' não admite um
ponde também à preocupação de V. Ex' de que o Piauí
tratamento dessa natureza.
não desputa com a garra devida esses recursos. V. Ex'
O Sr. João Lobo- PermitéV. Ex• só mais esta interfemesmo acabou de dizer que sempre estimulou, inclusive
rência?
durante o meu Governo, em que V. Ex• foi um lfder na
Assembléia, mas o que quero dizer, nobre Senador, o
O SR. ALBERTO SILVA-- Pois não.
fato dOs projetas do Ceará não terem dado entrada na
SUDE_NE não significa que eles não vão dar. O que
O Sr. João- Lobo - SenadO! -Alberto Silva, eu acho
aconteçe é que para se elaborar um projeto desses requer
que tudo é mais uma questão de estilo. O Governador
talvez a mobilização de grande parte dos órgãos do próprio Estado, para uma avaliação da emergência, que é
Hugo Napoleão tem o seu estilo próprio. Todos nós temos o nosso modo de ser. O Governador tem o seu esti~
dinâmica e cada vez vai se tornando pior. Quero dizer é

o

cearã,queeu
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que no Ceará isso já está pronto. E o Governador do
Piauí, segundo informações de V. Ex•. estaria ao lado do
Dr. Leonides, que eu considero um excelente e compe~
tente técníco, aliás do Piauí, que é Superintendente Ad~
junto, esteja orientando para que se comece a fazer os
projetas no Piauí. Os do Ceará, nobre Senador, Já estão
prontos, provavelmente, jâ estão seguindo para a su~
DENE.. Não é fácil executar um projeto desses de planejamento de emergência. A minha preocupação é que a
equipe do Goveinador Hugo Napoleão seja uma equipe
ainda mais parada do que a anterior, e lenta. Quando' ela
chegar com os projetas, o meu receio é que não haja
mais dinheiro. Faço ,votos que V. Ex' esteja com a razão
e que os projetas do Piauí entrem no menor espaço de
tempo na SUDENE, para que a desgraça se reduza um
pouco, naquela sofrida terr.a.
Era isso o que eu queria dizer, nobre Presidente, nesta
oportunidade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
·discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não temos dúvida de que, ainda este ano, a lavoura
apresentará um bo_m desempenho, com apreciável con~
tribuição na balança comercial. Se, no entanto, persistir
a intenç_ão do Governo, de reduzir até à supressão os
subsídios à agropecuária, temos como certa a redução da
ârea cultivada e da produção, por melhor que corra o
tempo, em 1983. __
Comentando a conjuntura econômica da agricultura,
diz o semanário Análise, do dia 2 de maio:

"'t verdade que, nos primeiros anos de aplicação
da política de corte dos subsídios, a agricultura ainda tinha um certo fôlego. Mas ultimamente há sinais visíveis de deteríoraçào das condições de plantio. O produto da lavoura, que revelou um aumento
de 6,6% em 1979 e de 9,1% e 8,1% nos anos seguintes, caiu em 198"2. Resultado que já era possível antecipãr peiã redução da ãrea plantada, de 1980 para
1981, de 48,7 milhões para 47,7 milhões de hectares."
Em seguida, assinala o articulista:
~·se a política agrícola continuar trilhando o camiiifio diCOD.ienção, tudo indica que 1983 serâ um
dos últimos anos de razoável desempenho no setor.
Neste ano, segundo o IBGE, espera-se um aumento
de 15,5% na -prodUÇão de soja, 14,8% na de algodão,
3,4% na de milho e 1,2% na de arroz:
O café, que tem um peso decisivo na lavoura, deverá expandir sua produção em cerca de 50%. Apenas-no CãSO do feijão, a expectativa é de uma queda
substancial: perto de 30% na safra das águas.
Com isso, a agricultura deverá registl_"ar um aumento de-produto--de 5% a 6%, contra 2,5% no último ano, e poderá contribuir com um incremento de
dois bilhÕes na receita de exportações."

Foi longa a transcrição, mas necessária, porque envolve uma síntese perfeita do problema agrícola nacional.
Se o Governo reduzir ainda mais o incentivo creditfcio à
produção agrícola, teremos reduzida a área cultivada, diminuída a aplicação de insumos e uma queda espetacular
em nossa produção agropecuâria, com influência altamente negativa em nossa balança comercial.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
lembra aos Srs. Senadores que amanhã, dia 17 de maio,
às quatorze horas e trinta minutos, comparecerá ao' Senado o Ministro Antônio Delfim Netto, da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, convocado
nos termos do Requerimento n9 2, de 1983.
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De acordo com o disposto no art. 419, letra e, do Regimento Interno, não serão designadas matérias para a Or-

dem do Dia.

nadas, um crescimento de números de telefones,
aproximadamente de:
-Empresa

O SR. PRESIDENTE (NHo Coelho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às /6 horas e 20 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOS~ LINS NA SESS;[O DE I2-3-83 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO O!l.ADOR.. SER.IA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOS.t LINS (Como Líder. Pronuncia o seguin-

TELAMAZON
TELMA
TELERJ
TELESP
TELEBRASIUA

Crescfmerito
4.2 vezes
7.9 vezes
0.8 vezes
1.9 vezes
2.3 vezes

Mais urna vez a TELAMAZON está entre as que mais
cresceram, é a segunda, aliás. Continua a informação:

OS - Levando-se em conta o tlfunero de termi~
nãis por 100 habitantes em regiões com pouca âensidade p~pul_acional, temos no:

te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Às vezes, preocupa-me a inscrição nos Anais_d_Q Senado de certas opiniões sem que sejam submetidas ao crivo
do debate. Os Anais_são fontes insUbstituíveis onde, mais

tarde, irão se abeberar os historiadores.
A história deixa corno roarça_ Q:_r;_sua passagem; as in-

Estados

Telefones/ 100 hab

Amazonas
Maranhão

3.2
0.8

Par.á

2.1

Goiás
2.5
delêveis palavras pronunciadas nesta trib_y_na~
Mi nas Gerais
3.4
Pois é, Sr. Presidente, sentindo essa responsabilidade
que procurei comentar certos aspectos de alguns pronunAqui a TELEAMAZON está mais ou menos nomesciamentos aqui feitos para o que fui buscai' luzes em domo pé de igualdade da sua congénere de Minas Gerais.
cumentos oficiais. Pretendo confrontar esses documenEssas informaçães eu trago Sr. Presidente, em atenção
tos com as opiniõeS aqui emitidas.
-ao nobre Senador Fábio Lucena.
Ás vezes nos enganamos, o- que é natural. As vezes
desconh~mos o fato em si. Não há nada de mais nisso,
O Sr. Fábio Lucena - V. Ex• me permite um aparte,
nern nada de estranhável. Mas-é bom, sempre quepossfnobre Senador?
vel esclarecer esses fatos, mesmo que, depois deste, o deO SR. JOSI:. UNS - Com prazer.
bate possa re.<;surgir.
Refiro-me, Sr. Presidente, por exemplo, a uma interO Sr. 'Fábio Lucena - Eu não neguei a existência da
venção feita no plenãrio, pelo Senador Fábio Lucena,
atuação do Ministério das Comunicações no meu Estasobre as telecomunicações n_a Ama:Wnia. -Recebi do Mi-- do.
nistériO" das Conl.uníCações· a Seguinte "informaÇão:
01 -O Estado do Amazonas, a exemplo dos outros Estados da Federação, tem todos os municfpios
atendidos por um eficiente serviço de Telecomunicações. Na_ E.e_gião Amazônica e, em particular, no
Estado do Amazonas, para este atendimento foi implantado, em algumas localídades, um sistema de
satélite altamente sofisticado. Esse Estado foi aind_a
beneficiado em sua integração à Rede Nacional,
pois utiliza para as comunicações domésticas, segmentos do Intelsat, sem que o custo operacional seja
_totalmente repassado aos usuários.
02- Os in-vestimentos em Telecomunicações no
Amazonas totalizaram no período 1979-1982, Cr$
7.62 bílhões de cruzeiros,_ Desse total Cr$ 3.02 bilhões foram investidos em estaç_ões terren.as.
03- A qualidade de serviço Q[erecido no Amazonas não é difercn_te das outras unidades da fede~
ração, por exemplo:
- Porcentagem de usuários que recebem o ruído
de discar ein menos de 3 (três) S:eguondos:

TELAMAZON
TELMA
TELERJ
TELESP
TELEBRASlLlA

94%
82%
99%
100%
96%

-Crescimento de 82 em relação a 81 do total de
Chamadas Interurbanas Completadas:

TELAMAZON
TELMA
TELERJ
TELESP
TELEBRASILlA

59%
28%
54%
47%
55%

O crescimento da TELAMAZON foi c9mo se vê,
maior do que o da sua correspondente de São Paulo, do Maranhão, do Rio de Janeiro e de Bra~LUa.
04- No final de 1982 e, em relação aos últimos
7 (sete) anos, tivemos, nas empreass abaixo meneio-

O SR. JOSÉ UNS- Nem eu çiisse isso. Apenas_forneço a V. Ex• informações que me foram tran_smitídas.

O Sr. Fábio Lucena- O que !:u sustentei é -q-ue as telecomunicaÇões no meu Estado são deficienfes. Afirinei,
textualmente, que é muito fácil falar-se de Manaus com
Paris, cOnl Washington, com Tóquio, do que com diversos municípios do interior do meu Estado. Eu posso dar
uma relação de municípios, para V. Ex• procurar conferir com o Sr. Ministro. Não contesto os dados citad.os e,
partindo de V. E:v, eu os tenho em alta credibilidade,
mas posso dizer a V. Ex•, por exemplo, que no_s municfplOS ae-tapauá, Boca do Acre, Pauini, Juruá;Santa Rita
do Weil, São Pauto de Olivença, Santo Antônio do Içá,
Jutaí, etc.- e o Amazonas tem apenas 72 municípios-,
não se consegue comunicação _telefônica, a não ser com
- imensa dificuldade. Há espera na -chamada, de até 48 horas. V. Ex• alegou que condições geofísicas talvez impedissem que o sistema de microondas, ou o outro sistema
aventado por V. Ex•, talvez impedisse a agilização desses
sistemas, Então, respondi dizendo que a Amazônia é
uma vasta planície- e não estou dizendo nenhuma novidade; estou dizendo o óbvio, mas é melhor dizer o óbvio que o absurdo-, tanto que em Tabatinga, no ingresso do rio Amazonas no BrasH, a altitude em relação ao
nível do mar é de 60 metros e, em Manaus, a dois mil
quilômetros, é _de 40 metros. Então, vê V. Ex• que a
planície é muito vasta e que as telecomunicações_ tanto
por tropodifusão, como por microondas, podem ser implantadas de um modo muito eficaz e muito eficiente.
Isso iá não acontece, nobre Senador Josê Líns, ê preciso
ver para testar. E. apenas uma contra-alegação que eu tenho a fazer sobre os dados que V. Ex~ menciona.
O SR. JOS:t: LINS - Não pretendo, nobre Senador
Fábio Lucena, discutir com V. Ex• Os dados_ porém dizem claramente:
"O Amazonas tem todos os municfpios atendidos por eficiente sistema de telecomunicação, Na região ·ainazõnica e,_ em particular~ no Amazonas,
para esse atendimento foi implantado um sofisticado sistema de satélites".
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Já não é o sistema de tropodifusão a que me referi. E,
mais: a porcentagem de usuãrioS que recebem os
ruídos de discar em menos de 3 segundos, no Estado do
Amazonas, está em 94%, enquanto no Marªnhão,_esse
pe-rcentual ainda é de 82% e em Brasília de 96%.
São dados oficiais. Não contesto o que V. Ex~ diz, são
os números que o fazem.

-~_inda

O Sr. Fábio Lucena -

Nobre Senador, permita-me

por favor.
O SR. JOSE: LINS- O meu objetivo é informar sobre
um programa que, realmente, tem hoje uma grande eficiência no País, que é o das telecomunicações.
O Sr. Fábio Lucena - Permita-me, por favor~ Esses
números, eu não quero co_ntestã-Ios. O que eu estou con~
testando é a eficiência do sistema de comunicações no
meu Estado.

O SR. JOSh_LlNS- Mas é exatamente essa eficiência
que estará sendo demonstrada.
- O Sr. Fábio Lucena- Esses números equivalem a se
medir a renda per captta de dois cidadãos ...
O SR. JOS:t: LINS- Não, Ex•. Nada têm a ver com
isso.

Ó Sr. Fábio Lucena - Um minUttnho, pof -favor,
permita-me, :;: um que percebe I 00 cruzeirOS e outrci que
pe-rcebe zero cruzeiro. A renda per capita ê de 50 _cruzeiros e, no entanto, o outro não ganha nem um tostão. Isto
é o- que repr6>enta esses números.
O SR. JOS,É._LINS- Não é nada disso. 94% de todos
os que discam um nómero telefônico no Amazona~. r~ce
- bem o ruído de atendimento em menos de 3 segundos.
Isso nada tem de semelhante com as dis_torções da (epda
per -capiia.

O Sr. Fábio Lucena- Mas no meu ~tado, hâ _mu~icí
pioS em que não hã nem de onde se discar. Ex•.

o SR. JOSE:. uNs- De qualquer modo, nobre ~ena~
dor, eu tive, procurei ...
O Sr. Fábio Lucena"- Eu louvo a preocupação de V.
Ex•, porque isso contribuiu para esclarecer.
O SR. JOSt LINS - Tive a preocupaÇão de trazerlhe dados importantes sobre o seu Estado. Não pretendo
discutir por discutir.

O Sr. Fábio Lucena --Sou-lhe muito grato por esta
preocupação. Isso é uri:J.a ajuda ao meu Estado, mas é
preciSo que o Ministério das Comunicações faça passar
para a realidade, os dados que estão no papel menciona~
dos por V. Ex•.
O SR. JOSE LINS ~-Aí estão à disposição de V. Ex•
as informações estatísticas. Eu mesmo não sabia que o
Amazonas estava tão bem servido, em todos os seus municfpios, via satélite, com um sistema tão- sofisticado.
Faço agora, Sr. Presidente, outra afirmação, esta
sobre o problema da reforma tributâria. Às vezes, a
Oposição me dá a impressão de que tem saudade dos
tempos anteriores ao atual sistema de tributos.
O que existia, porém, em matéria fiscal, antes de 1965,
a meu ver era um sistema gerador de conflitos_entre as
três esferas de Governo. Cada uma, delas, no alã de aumentar suas receitas, ampliava seus campos de competência para taxar a comunidade, instituindo novas figuras tributárias que, quase sempre, incidiam sobre um
mesmo fato econômico.
A política tributária, antes de 1965, em verdade, instalou entre os Estados uma verdadeira guerra fiscal e os
impostos de Exportação e sobre Vendas e Consignações
tinham como resultado, componentes conflitantes com
os objetivos nacionais de integração social e desenvolvi~
m~nto econômico do País. A incidência em cascata dos
_tributos indiretos, dificultava a comercialização intema
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dos produtos e praticamente, impedia as operações de
comércio exterior.
Naqueles tempos, estabeleceram-se critérios de parti-

cipação na receita, segundo a arrecadação local,
agravaram-se, as disparidades regionais e pessoais de
renda. Os Estados mais ricos se fortaleciam em detrimento dos Estados mais pobres. Parte dos recursos do
Imposto de Renda e do Imposto de Consumo eram distribuídos realmente, mas em cotas iguais para todos os
municípios, -excluídos apenas os das Capitais. D~ 1948 a
1961, a distribuição-do produto da arrecadação do Imposto de Renda era apenas de lO%. Do Imposto de Consumo nada era distribuído nesse período. Aqueles tempos, por isso, não nos trazem saudades.
As cotas de distribuição destinadas aos municípios
eram calculadas, cada ano, com base na arrecadação do
exercício financeiro anterior e pagas no exercício seguinM
te, portanto, com uma defasagem de dois anos entre a arrecadação efetuada pelo GoVerno -Federal e a efetiva
transferência para os municipios.
- - Esse procedimento, é claro, lesava os beneficiáriOs,
pela significativa redução do valor das importânCias na
hora de serem recebidos.
Sr. Presidente, hoje a Oposição fala, a meu ver injustamente, do G_overno Federal, alegando pretensas reM
tenções de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, Não tem razão e é exatamente isso que· pretendo provar.
O Sr. Fábio Lucena- Posso provar a V. Ex• que tenho razão, se V. Ex~ me permitir.
O SR. JOS~ UNS - -Peço a V. Ex• que me ou~ça.
Ouvi as suas declarações. Agora, o meu objetivo é o de
esclarecer essa matéria.
Pois beml Hoje a distribuição dos recursos para essas
unidades da Federação é automática. O critério" de rateio, beneficia, com toda justiça, as Unidades mais
pobres. Veja V. Ex• a diferença: antigamente pagava-se
com dois anos de diferença; ag_ora, a distribui~o é automãtica. An-tes, o GovernO distribuia apenas I O% do Imposto de Renda, dois anos após a efetiva arrecadação;
hoje, distribui automaticamente 24% do produto da arrecadação do Imposto de Renda e mais 24% do Imposto
sobre Produtos Industrializados. Isso sem contar com os
incentivos fiscais para as Regiões Norte e Nor.deste, também oriundos do Imposto de Renda.
Registro dessa forma, para o histórico, que o Poder
Executivo cumpre a legislação e que não lhe pode ser imputado o grosseiro epíteto de "caloteiro", que ouvi há
poucos dias, de um membro da Oposição.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• ouviu de mim, nobre Senador.
O SR. JOSÉ LINS --É verdade, ouvi de V. Ex•.
O Sr. Fábio Lucena - E quero provar o que afirmei,
com documento oficial.
O SR. JOSÉ LINS- Peço a V. Ex• _gue me ouça. EnM
tão ouvirei V. Ex•
O Sr. Fábio Lucena -
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Pois não.

O SR. JOSÉ LINS - V. Ex• não tem razão nas críticas que teceu ao Governo Federal no seu discurso aqui
pronunciado, na semana passada.
Ãs tantas V. Ex• leu uma notícia do O Estado de S.
Paulo, que dizia: "O GoVerno FCdei-al não repassou
375,5 bilhões aos Estados e Municipioª-Lno imo passado,
provenientes dos Fundos de Participação dos Estados,
Fundo de Participação dos Municípios e Fundo Especial". "O Governo- arrecadou 3 trilhões 414 bilhões do.
Imposto de Renda mais Ifl1po-sto sobre_ Produtos Industrializados, de onde são destinados 23% pára- fQrinação
dos fundos, e repassou apenas 409,7 bilhões".
E continua a notícia no mesmo tom.
"No total o Governo reteve 47,8%dos ft.Índos de participação e dificultou a situação financeira dos Estados.

Os 315,5 bilhões teriam servidos pai-a amortizar 16% do
déficit público, montante de recursos gastos sem a cor-

respondente receita fiscal dos Estados e Municípios _em
1982, estim3da em 2,7% do PIB".
Essa citação está contida no discurso de S. Ex•. Não
vale a pena cansar o auditório lendo to_do o texto.
Muitos dos dados da notícia são incongruentes. Os
cálculos dos percentuais são destoantes. A- certa altura
diz y. Ex~: "A_gorauma informação para o Senador José
Lins: corno região mais pobre do Pais, o N ardeste recebeu 70,1% do que contribuiu".
Quero dizer, Senador Fábio Lucena, que V. Ex• está
completamente enganado. Essa _questão é aliâs, importante e dCve ser esclarecida. A arrecadação bruta do Governo Federal foi de três trilhões, quatrocentos e quatorze bilhões e meio, como citada por V. Ex•, sendo um triM
!hão, trezentos e vinte bilhões do IPI e dois trilhões e noventa e,._oC}uatro bilhões do Imposto de Renda. Essa, porém, não- foi a airecadação líquida.
Houve restituições que, por lei, o Governo Federal é
obrigado a cumprir ...

- --'-- o- Sr.

Fábio Lucena -

Pela Constituição.

p SR. JOSÉ LlNS- ... e que _atingiram, em 1982, um
total de 567,7 hilhões de cruzeiros.

·

O Sr. Fábio Lucena -V. Ex' poderia citar o percentual para o Nordeste?
O SR. JOSÉ LINS- Citarei esse percentual, em seguida. Essas restituições compreenderam créditos prêmios- do IPI no valor de 270 bilhões; devoluções de IR
pago na fonte, por pessoas físicas, 267,7 bilhões; de Imposto- de Renda de pessoas jurídicas tambéin pago na
fonte 2,2 bilhões- quantia aliâs muito peqUeila; incentivos do Decreto-lei referente ao Fundo 157, no montante
de 27,8 bilhões de cruzeiros. Além disso subtraem-se à
arrecadação do tesouro os recursos do PIN e do PROTERRA, num total de 143,9 bilhões de cruzeiros.

O Sr. Fábio Lucena - Excelência, crédit'o não é devolução, crédito ê um incentivo e V. Ex• sabe disto.
O SR. JO~b LINS- Continuo? Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ LINS
pede.

~Mas
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daria o percentual que V. _

Ex~

O Sr. Fábio Lucena- Perdóe-me o verbo inac)equado.
Eu- gõstaria que~V. _E-x i IDe ·cnssesse.
O SR. JOS.t LINS- V. Ex• não me deixa oportunidade para lhe dar esses números.
Sr. Presidente, a arrecadação líquida do Imposto de
Renda foi, finalmente, de 2 trilhões e 33 bilhões. 23%
dessa arrecadação liquida equivalem a 467,6 bilhões de
cruzei~os, e foi exatamente o que_ o Governo repassou
aos Estados, sendo 213,5 bilhões pelos fundos de participação e 213,5 bilhões pelo Fundo Especial.

O Sr. Fábio Lucena -

Eo

percentual do Nordeste?

O SR. JOSJ:. UNS -Ouça agora V. Ex•, esses núme-

ros: a Região Norte, isto é, aos Estados da Amazónia,
foram entregues em __ l982, 49 bilhões, 377 milhões, por
conta dos fundos de participaçã~_...
O Sr. Fdblo- .LUcena- Qtiaiê o perc~ntual, Ex• sobre o
recõihimento?
o-sR. JOS.É LINS- Não é possíveL Jâ esclareci a V.
Ex• que são 23%, conforme a Constituição. Pelo fundo
especial, foram devolvidos à Amazônia, mais _5 bilhões
827 milhões. O total entregue à Região Norte foi, porM
tanto, de 55 bilhões, 204 milhões de cruzeiros. Por outro
lado a arrecadação do Imposto de Renda, foi de 11 bilhões 925 milhões; a do IPI atingiu 26.815. O total da arrecadação na Amazôniã-foí, assim, de 44.740. A relação
entre os recursos devoJvidos e a arrecadação foi, pois, de
1,23-. Significa que, coD.siderada-somente a devolução aos
Estadas e municípios, através do Fundo de Participação
e do Fundo Especial, o Amazonas levou 123% do imposto que pagou, oú. seJa, 23% a mais do que pagou em Imposto de Renda e IPI.
No Nordeste...
O Sr. Fábio LUC€1J.a- Ex•, eu contesto esses n6meros.

O SR. JOSh LINS --V. Ex• pode contestar mas para
isso deve trazer dados reais.

O Sr. Fábio Lucena- Então não inclua crédito em devolução~

_ O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Faz soar a
campainha.}

por favor!

O SR. JOSÉ LINS -

Paciência, EXcdencia.

O Sr. Fábio Lucena- Eu tenho paciência, mas o expediente estâ para terminar...

O SR. JOSÉ LINS-- V. Ex• está errado. A arrecaM
_dação ...
O Sr. Fábio Lucena- Nã_o, Senador José Lins, eu não
errado. O expediente está para terminar e eu quero

~tau

provar que estou certo.
O SR. JOSb LINS- V. Ex• me permite continuar?
O Sr. Fábio Lucena --Desde que V. Ex• me permita
alguns minutos.

O SR. JOSb LINS- O tempo é curto, Senadoi Fábio
Lucena, e a Mesa já reclama. Deixe-me continuar...
O Sr. Fábio Lucena- Pois não, Côm todo o respeito.

O SR~ JOSt UNS- Permita-me terminar. Só assim
estes dados ficarão à sua disposição.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• termina antes do expe-

diente?
O SR. JOSE LINS- Se Deus quiser e V. Ex• ajudar.
Pois bemt o Governo restituiu 567 bilhões de cruzeiros.
_OS. programas especiais, destinados ao Norte e ao Nordeste consumiram mais 143,9; e os incentivos fiscais, previst?s em lei, 179,1 bilhões ...
O Sr, Fábio Lucena- Senador, eu quero o percentual
da restituição.

---""_::_o__sR.JOSE UNS ~-Não pos~o continuar-repetindo
tudo a V. Ex~.
O Sr. Fábio Luuna- Não ...

O Si-. Fábio Lucena -

Permite-me V. Exf'?

O SR. JOS.t LINS- Continuo. Sr. Presidente. V. Ex•
Senador Fâbio Lucena poderá analisar depois o meu discurso.

O Sr. Fábio Lucena - Permita-me um aparte, então,
por favor.
- CÓ SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Eu queria
pedir ao nobre Senador José Líns que não conceda mais
apartes porque o seu tempo estã esgotado e ainda hã oradores inscritos.
O SR. JOSÉLINS- Sr. Presidente, peço a V. Ex• que
me assegure a palavra. O nobre Senador Fábio Lucena
poderá ler depois o meu discurso e, se puder, contestá-lo.
O Sr. Fábio Lucena- Não. Meu objetivo não é contestar. Só _quero que V. Ex• me dé um aparte.

-0 SR. JOSb LINS - Seria um prazer. Desculpe-me
-V. Ex• a falta de tempo.
O.Sr. Fábio Lucena- Mas é que eu fui citado 22 vezes
po-r V. Ex•

O SR, JOSt LINS -

Para o Nordeste o Fundo de

Participação de-volveu 196.342 bilhões; o Fundo Especial
16 bilhões; total devolvido: 213 bilhões. A arrecadação
do Governo na Região foi, no mesmo ano, de 219; a devolução equivaleu portanto a 96,9% de todo o imposto
alí arrecadado,~ _.Excluídos o N arte, o N ardeste e o
Centro-Oeste, o Governo devolveu ao restante dos Estados apenas 6,4% do imposto arrecadado. Para a Amazônia, porém, devolveu 123,4%.
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O Sr. Fábio LuCena -

V. Ex' ine dá o aparte agora'?

(Assentimento do aradar.}_ E_u não faleci aqui em Amazõnia. Leia o meu dis.cu_rso ·que eu não fãlei em Amazônia.

O SR. JOSI:: UNS- Então vou dar em particular, os
dados do Estado do Amazonas a V. Ex•
O Amazonas receheu do Fundo de PartiCfpaç~o 9 bilhões, 509 milhões; do Fundo Especial I bilhão, 658. Total: 11 bilhões, No mesmo ano contribuiu pcira a arreCadação federal com os seguintes montantes: Imposto de
Renda: 6 bilhões, 969; JPI: 2 milhões, 984. Total: 9 bilhões, 953. Resultado: 112% Qa arrecadação foram devolvidos só atravês desses fundos.
Estes dados fazem parte do meu discurso e V. Ex• poderá lê-los e contestá-los. Chamo a atenção d!!: V. Ex'
que não temos dados só sobre um ano, q~o] Aqui temos
dados relativos aos anos de 1979,_1980, 1_98l_,e 1982.

O Nordeste pagou, em 1982, 219 bilhões de Imposto
de Renda_ c lmr,~osto -sobre Prodt!tos Industrializados.
Quanto recebeu de volta? DOs Fundos de Participação
dos Estados e Municípios: 213 bilhões; do PIN: 51 bilhões; do PROTERRA: 34 bilhões; do FINOR: 74,8 bilhões; do Reflorestamento: 16,6 bilhões; de restituições:
17 bilhões. Total: 407 bilhões. Quer dizer, no_ todo, o
Nordeste recebeu 188% do Imp-osto que pagou.

A Amazônia pagou, no ano pdssado, 44,7 bilhões de
impostos. ~o entanto recebeu, só dos Fundos de Partici--pação, 55,2; recebeu mais: dO PIN, 21 --Oilhões; do FINAN, 31 bilhões; do FISET, 2 bilhões; das Restituições,
5.. Total: 116. Quanto pois a Amazônia recebeu a mais?
Cento e sessenta por cento do imposto que pagou! Mas
não é só Isso, Sr. Presidente. Os dados mostram que esse
percentual estâ em crescimento.

9

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• está incluindo programa
de incentivo como devoluções. V. Ex' não quer o debate,
já p~rcebi isso.

O Sr. Fábio L_ucena -

Nord~te

paga_ o

.Ó

SR:-Jóst

UN~ -~)~_.c~tei paia

I 5

--

c

R 1 H 1 N

;, ç

-- IPr
IR

---

- - ---

crédi.t.o Premio . do .I.PJ:

III-PROGRAMl•S ESPECIAIS
- -PIN
- PROTEF:RA

·-

CR$ niLHÕf:S

...

3.414,5

~

--

' -

1oo ,o-

270,0
267,7

-

2,2
27,8

-

143,9

86,3
57' 6

IV - INCENTIVOS FISCAIS

-

FINO R
I'INAM:
I'ISET
EMBRAER

-

FUNRES {r;s_pf_RITO SANTO)

179,1
74,8
31 ~-2
55,4
6,0
10,4
1,3

~MOB'RAL

ARRECADACÃO L!QUID.r::

-

--

2."523,8

~

(II-HII+IV)

VI -"-ARRECA.DACÃO RETIDA___ NA REDE BANCÁRIA
OU EM TRÃNSITO
V.L_.L-.KC.C..J:>J•.'.l'A U.t:.

VII =

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
-JOSt UNS,_ NO SEU DISCURSO:

1.320,5
2-.ü94,0
567,7

-- IRPP na fonte
!RPJ na fonte
-- Decx:eto Lei n9 157

I

O .SR. JOSt UNS- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemi)

-·

-

-

O Sr. Fábio Lucena- Mas claro que eu desejo que V.
volte ao assunto.

Ex~

VA.LOR

)(o

v -

179 r 6

2_ • •:~<<'<,L

l,...f\..1../U\

68.7

VI

l'l.eros Receita de Caixa ceze..'r'bro/82 .... 514,3
Mlls Fncei ta de ca.i,xa_ Dazarbro/-81 ••• ·-· • 203 r 3
VIII-VALOR BASE ANUJI.L DA DI STR!BUI CÃO DOS

~

2.033,2

IX- FUNDOS DE P.r..RTTCIPACÃO

1

2
3
4

-

FPE (Estados, Di::;_tri to Federal,Te;:_
ritóriosl
PPM (Munic.ípios)
FE

Reserva do Fundo Especial

'-~:

*

467 G

CPF/MF

38,5% do Total do FE

.

• . -15,-6.

21-3,5
213,5
4 o' 6

Mas claro que _eu desejo.

O SR. JOSÉ LINS- Ficam aí, Sr. Presidente, os dados oficiais gue colhi sobre esta questão m01nentosa.
Dados que mostram a verdadeira face da_ verdade.

O SR. JOSÉ LINS- Embora V. Ex• confunda tudo,
vou continuar_ o m~u discurso.

AP.RE-~_g:ÃO nRU~

v= I

D Se. Fábio Lucena -

q Sr.- Fábio Lucena- Não do Fundo_de Participação.

II -- P.ESTITUH'ÜES

v-

O SR. JOSE: LINS- Voltarei então, outro dia, a debater o assunto. Pena que não tenhamos temPos de dialogar agora. Mas voltarei ao assunto se V. Ex• o desejar.
oe--mclrrierúo Uterldo· ao sr.. Presidente. Realmente já tomei bastante tempo.

O SR. JOSÉ LINS =-=V. E.x/ me Ç-esculpe. Citarei os
dados correspondentes à Região Norte.
O Sr. Fábio Lucena.:__ Menos de_ cem por cento. No- venta e sei& ê_menqs que-cempor ~ento? Q_uero s_a_ber isso, Ex•
O SR. JOSÉ UNS- No total foram devolvidos ao
Nwt~ 188% dos impostos pagos.

-~

-

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - É que o
_ tempo de V. Ex~ está esgotado e a sessão também está-se
esg_otando: e- h_á oradores inscritos.

O Sr. Fábio Lucena- Está incluindo investrrilento de
refloreS1amento. Eil-não- falei nisso, Ex~

O SR. JOSI: LJNS --Sr. Presiclente, quero deixar
consignado neste pronunciamento, para que fiquem â
disposição dos Srs. Senad_ores, os seguintes d?dos;

-

V. Ex•-

O.SR. JOSÉ UNS- Eu quero o d~bate. Se_o_Sr. Presidente me conceder mais tempo.

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex' está incluindo créditos,
. incfliind·Õ PIN, PROTERRA.
O SR. JOS~ UNS -,Já expliquei isso antes, nobre
·-Senador.
-

O-SR. JOS.t LINS- Sr. Presidente, o nobre_Senadºr
fez referência atê 'ao meti Estado. Faço queStãO de darlhe essa resposta: o Cearâ teve devolvidos 136,9% do imposto que pagou, e isso só pelos Fundos a que nos estamos referindo.
Mas não fica aí: Vou adiante, Sr. Presidente, para
mostrar mais um fato ilriPOi'Tante.
O SR. -PRESIDENTE (Lenoir Vargas, Fazendo soar a
campainha.)- V. Ex• não pode ir muito adiante, porque o tempo de V. Ex• jâ se es~otou.

I

PI~~

O SR. JOS:t: LINS- Võu fornecer os-dados da Art_1aZônia.
-- O Sr. Fâ'fJ_iá Lucena --0 NOrdeste paga i:>PIN, para o
PROTERRA? Ci~e, p()r favor, do Fundo de Participação.· ----C---_•
- ·-~
_-

O Sr. Fábio LuCena- .E.x•,_-eu_não fl!lei sobroe Am~_zô
nia; falei em Nordeste. Qual o percentual correspondente ao Nordeste?

[)

Maiodel983

100,0
---

~
10,5
10,5
2,0

I
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P/,RTICJP!IC/10 C FUflDO ESPECIAL

1982

r.P.L; o.r.;
Regiões
e

Terri torios;

Estados

l·lunic1pios
(a)

ca~itais

e

lr.1posto

fundo
Especfa 1

Total

(b)

c= (a.b)

de

I.P.I.

1ota1

(e)

r= (dn:}

Renda

(d)

Relação·
P~t·ccntua

1

g. (c/f)

----~--~----~;r-----~--r------r----~1----~~----~~-~-~--·~----~----·

IIORT[

Acre
Amazonas·
Pará

- -· ---·-

Rondônia ··
Ter r\ tõrios

49.377

_5_.8_2_7

_55_._20_4

1_7_.9_2_5

26.815

44.740

123,4

6.557
9.509.17.676
5.305
10.320

1.507
1.658
1.381
628653

8.074
11.167
19.057
5.933
10.973

597
6.969
8.522
1.110
727

1
2.984
23.758
13
"59

598
32.280
1.123
786

1.350,2
112,2
59.0
528,3
1.396.0

9.953.

_19_6_._34_2

16.753

213.095

_10_6_.8_9__1

_11_2_.9_7__6

219.867

2.562
2.311
1.783
1. 834
1.808
1.432
1.406
1.532
2.085

25.223
16.330
29.043
1 5. 872
19.945
29.230
14.594
13.289
49.569

3.170
2.566
15.918
4.435

Sergipe
Bahia

22.66T
14.019
27.260
14.038
18.137
27.798
13.188
11.757
47.484

27.303
4.617
4.015
40.379

847
184
5.291
205
2.295
59.721
379
357
43.697

4.017
2. 750
21.209
4.640
6. 718
87.029
4. 996
4.372
84.076

COITRO-OESTE

35.221

518

35.739

120.074

;:· ; : :

- ·-

9.142
1 117

129.216
4 11.77

IWRO(ST[
Maranhão
Piaui

Cearã
Rio Grande do Norte
Par a1ba
Pernar.1buco·
A lagoa-s

···o Lo

G; os. se

Nato urosso do .::>.u_i

Geias·

. ·
Distrito Federal

OUTRAS REG JOE;_S

FONTES:

OBS.:

MJr/IFAZ

e

I

17.996
2.140

276

160.612

2.019

I

4.~23

o 71-:::!
, "• I

18.272
2.140

9.240
102.681

5.729
1.815

162.631 1.407.378 1.110.838

'

96,9_
5Z7 ;9
593,8
136,9
342,1
296,9
33,6
292' 1
304,0
·59 ,o

27,6
194

::~ :~____g_!_:_:~

Banco do Brasil.

OsyÕ\oJ.OJ:eS do IPiedo.IR

não

excluem as dedUções, as

restitui-

incent~vos -fiscais, a arrecadação em trânsito·-.·~~ r_ede
bancar~a, ~ et~., n:;;'=c_çms~ituindo! port.a.nto, o valor do . produto

ções! . os

JJ

da arrecaaaçao, para efe~to;de calculo das transferências de recur~o-; ~ederais para ós Estados·, Distrito Federal, 'r'err itõr i os· e
Mun~c2p2os.
·
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Cr$ Nilhões

REG IDES
E
ESTADOS

Fundo d• Par
ticiraçãií aõS
Estados, Di s
tri to Federãl,

Terf.itõrios,
Capitais e

Fundo
Especial
(b)

Total
c•(a+b)

ln posto
do
Fenda
(d)

IPI

Total
f•(d+e)

(e)

Relação
Parcentua l
9•( c/f)

~lunic:íoios

(a)

~

~

~

~

8.415

12.051

~

~

89.872

~

98.495

iQ.:.Q§I.

55.989

~

2!,1

9.968_
6.387

1.398
1.178

595,4
547,4

- Cearã

12.977

907

- Ria Grande do Norte
- Paralba
.. PernambtJco

6.285
8.289
12.729

931
918

· A1agoas

5.978

709

- Sergipe
- Sahia

5.171
22.0Bg

780
1 .068

~

~

(1)

SUL

~

CENTRO-OESTE

15,356

- f.~.lranhãc
- P'iaul

201.913

ilRASIL

476
93

117,3

11.366
7.565
13.884

1.433
1.289
6.964

2.377

1.909
1.382
9.341

7.216
9.207
13.463

2.170
2.041
12.648

103
1.658
30.176

2.:m
3.699
42.824

317,5
248,9
31,4

6.687
5.951

2.033
1.811

233

2.266

192

23.156

19.698

2Q.6?J

2.003
40.379

295 ;1
297,1
S7 ,J

lli

46.673

578.743

~

- 1:012.948

.i!É.

(2)

29.

~

82.925

.ê!:.1±.l.

167.366

.12.,2

(3)

.ill

.li:EI.

43.599

±!.lli

iLlli

R&

12.913

214.826

763.769

591.212

1.354.981

15,9

734

148,6

FO~itS:

NINIFAZ, 8ACEN e Banco do Brasil
- Co:;;preende apenas:
(1) - Espírito Santo (2)

-

Santa Catarina

(3)

-. r:ato Grosso e Goiãs
.
..
·
·
CES.: Os valo~ do TPL.e_do_ IR não ex.cluem as d~uçWs, _ -as_r,~ti_t1.J*~"'- qs- inçentivos fiscais, a a:rreca<iJ.ÇJ.o e.rn ifansito na _rEile _DaneãriX; f!tC ~ ;-não _t:ànstitl.li.\é o,- portanto, -o valar· de 'produto da ~ arreca-::daçãó; para efeito üe cáiculo .das transferências ~dé re..--=os federais para os Estados, Distrito Fe-

deral, Territórios e Nimicipios.

Ma.io de \983,

l;e,r<;.a:feira 17,

o

- 1 9 8

CrS Hll hões

fundo de Par
tic1paç?.o· cõ5

Estados, DI•

REGIOES
E
EST AOOS

tri to Fedcrã1
Terrt tõrios.

Capitais e
Munlcipios
(a)

~

Fundo
Especial
(b)

l~pos

Total
c•(a+b)

to

de

Ronda
(d)

!PI
(e)

Total
f•(d+e)

Relação
Percentual
g•(c/()

i:1Ql

1.466

lO o557

4 0334

~

9 o637

~

4 o226

43 o473

~

~

49o590

§1.,1_

5o247
30338
6o082
3o 168
4o036
5o913

235
52
1o226
54
875
l3o402

- A1agoas
- Sergipe
- Bahi a

2. 612
2o260
9.642

899
547
416
422
415
352
308

643

- Pernambuco

4o348
2. 791
5o666
2o 746
3.621
5o 561

878
626
4 o70S
lo085
lo933
19o563
1.092
942
18o763

597,6
533,2
129,2
292 ,O
208,8
30,2
267,4
277,9
54,1

228o361 .

~

.!,_(!

~

~

~-~

.. Haranhão
- PiauT
- Cearã
- Rio Grande do Norte

- Paralba

~

----

SUL_

CENTRO-OESTE
BRASIL
FO!ITE:

HIIIIFAZ,

Compreer.de

(1)
(2)
(3)

-

8~CEN

2o 920
2o618
10o151

2860424

119
94
9o413

19 o950

(1)

~

~

~

(2)

i!

~

390027._

39o367

78o394

lhl

.§..:2Ql

(3)

132

6of33

~.

2o065

22 o065

~

300 ofi46

674o471

l!,Q

~

·-

358
509

574
30482
1.031
1 0058
6,081
973
848
90350

109,5

6o252

373 oR25

9U§.2.

e Oanco do Orasil

~penas:

Espirl to Santo
Santa Catarin>
HHo Grosso e Golas

CES.: Os valores do IPI e do IR não excluem as deduçoo;, as restituições, os :incentivos fiscais,
- - . a meeadação em tr5:nsito na rede bancária, etc. não constituindo, portanto, o valor do
prcduto da arrecadação, para efeito de cãlculo d.1s transferências de recursos federais para os EStados, Distrito Federal, Territórios e Hl.lJ::icipios.
o
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Em Cr$ HllhÕes

Fundo de Par

tic~pação

REG!OES
E
ESTADOS

fiORTE

dôS

Estados., Ois
trt to Federa.I,
TerritõriOs.
Cap1ta1s c
Municípios
(a)

c

~
... Ha ra.nhão

.. Pi3uT

- Ceará
- Rio Gr.nde do Norte
- ParaTba
... Pernambuco

-Alago"

I

-~Sergipe

Fundo
Espec1•1
(b)

~

.ug

~

lQid

~

!.:2.?l

~

illl?..

13.371

~

91,4

2. 272
1. 45~
1.939

544

2.816

284

143

333

236

22
518

427
258
2.107

659,5
694,6

254

1.792
3.193

1.434
1.891
2.902
1.365

256
154
114
189

1.690
1.145
3.11 ô
1.554

557
800
10.648

303,4
263,1
29,3
281 ,5

"1.185

2i8
311

1.-103
5.309

82
318
7.640
102

552
482
9.352

151,5

291,1
56,8

4.887

10.457

151.748

~

175.998

~

26

~

~

21.028

~

1.§..,§_

12

~

10.868

.!.:.Q.?1

~

~

~

~

195.489

~

~

(1)

~

6.689

(2)

1.:1!?.

(3)

~

1.589
475
482
3.008
450
401

81
4.465

~

~

'

Relação
Percentual
g•(c/f)

~

SUDESTE

-

Total
f•(d+c)

~

4. 993

CEIITRO -OESTE

!PI
(e)

de

Renda
(d)

4. 341

• 3ahia

~

I npos to

Totol
c•(a+b)

.ll,2.-

fll:<TE: H!lllfAZ, BACEN E BANCO 00 BRASIL
t:o1:1precndl! apenas:
(1)~2}

Espírito Santo

• Santa Catarina

~3) • ~lJLo Grosso e Goiãs

CBS.:

os valores do IPI e de IR não-excluem as deduções, as restituições, os incentivos fiscais,

a arreCadaÇão êm ttârisito"na "recte baricâria,

etC. , I 00 constituindo, portanto, O ValOr do
produto da arrecadação; para efeito de cálculo dé!$ trans:fer~ias Çl~ recursos. federais pam~os Estados, Distrito Federal, Territórios e M.n:.cipios. ·
·
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VARIAÇOES ENTRE !PI + IR ARRECADADOS
E RECURSOS TRANSFERIDOS PELOS FUNDOS
DE PARTICIPAÇÃO E
ESPECIAL, PARA AS REGI0ES
Ano

Amazônia

Nordeste

!979
!980
!981
!982

105,3%
109,5%
117,3%
123,4%

91,4%
.Jl7,7%,
92,9%
96,9%

Nota- Excluidos o Norte, o Nordeste e o Centro
Oeste, os fundos de participações retransferiram para
'oUtras Reg-iÕes do País apenas 6.4% dos recursos dos
fundos arrecadados em 1982. Vale dizer: 93,6% áessa ar·
recadaçào foram destinados às Regiões mais pobres.
Disso reSultou uma transferência liquida de cerca de 260
bilhões de cruzeiros, de recursos dos fundos, para o Nor·
te e o Nordeste.
NOTA

Transferências de recursos federais aos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios.

1982

1982

BALANÇO DA UNIÃO COM A AMAZÔNIA (a)
Em- Cr$ milhões

!-Arrecadação da União na Amazônia
1 -Imposto de Renda ............... --.
2-I.PJ ............ ~ ... --- .. -·..
Total ..............•• - .. -.-.. -.-.-.-.-..- •..

17.925.
26.815
44.740

II-- Transferências

I -Fundos de Participações . ~. . . . . . .
55.204
2 - Pin (25%) ..... _(b) .... --·-··---·
2!.606
3-Fi.nam ····~·······-···....__.___._ .•-"'.~~31.200
4-Fiset(5%) ... (b) --------"'-----~~2.770
5- Restituições (!%) ... (b)
5.6'77
Total ............. , .... ___ ,. ~- .... .,
U6.45!
71.711
III -Saldo em favor da Amazonia ._, ...
(A mais- 160,3%)
~a)- Não inclue aplicações orçamentáríãs.
b)- Avaliações preliminares
-

BALANÇO DA UNIÃO COM O NE (a)
CrS
I -Arrecadação da União no NE
l - Imposto de Renda ...........•••
2-I.P.J ....................... , ...
Total ········~·-·•····

Milhões
105.891
112.976
219.867

I!- Transforências
l - Fundos de Participações dos Estados,
Municípios, etc . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . 213.095
2 - Pin (60%) ... (b) .. .. .. .. . • .. . • .
51.780
··3- Proterra (60%) ... (b)
34.560
- 4-Finor ............-. .:~·-·-~·...... · 74.800
5- Reflorestamento (30%) ... (b)
!6.640
6- Restituições (3%) ... (b) .. .. .. ..
17.Q30
To tal ........................... ., ·•·· 407.905
111- Saldo en~ favor do NE .•.. , .-.. •. . . • .
188.038
(A lpais-:- 85,5%)
a)- Não inclue aplicações orçamentárias.
b)- Avaliações preliminares.

A respeito da matêia que circulou na imprensa, de que
o Governo Federal deixou de transferir, no exercício de
1982, expressiva soma de recursos referentes aos Fundos
Federais (FPE, FE e FPM), por conta da arrecadação do
IPI e do IR, cabem os seguintes esclarecimentos:
I. A matéria em questão carece de maiores informações sobre o assunto porquanto não conSiderou os aspedoS lega-is,-de natureza fiscal, relativos às restituições
dos tributos - crédito prêmio de I PI, -devolução do IR
retido na fonte, certificados de compras de ações (DL- 157)- e a dedução do IR devido pelas pessoasjurfdicas
destinada aos Programas Especiais (PIN e PROTERRA) e aos Incentivos Fiscais (FISET, FINOR, FINAM,
EMBRAER, MOBRAL e outros);
2. Após as deduções e restituições legais incidentes
sobre o total dos tributos arrecadados pelo Tesouro Na- cional, aplicam·se percentuais legalmente estabelecidos
sobre os valores líquidos do IPI e do IR, para efeito da
formação dos Fundos (FPE, FE, FPM);
3. Em 1982, a arrecadação bruta do IPI e do IR totalizou CrS 3,4 trilhões, dos quais, subtraídos os valores relativos às restituições, aos incentivos fiscais e à parcela
destinada aos programas especiais, resultou uma arrecadação líquida da Ordem de Cr$ 2,5 trilhões~ Este valor,
no entanto, devido à arrecadação retida na rede bancãfía, originou uma Recdta de caixa em torno de Cr$ 2,3
trilhões.
Por outro lado, para efeito do cálculo dos valores dos
Fundos de Participação e Especial, há que se deduzir da
Receita de Caixamencionada aquela referente ao mês de
dezembro de 1982 e adicionar-se a do mês de dezembro
de 1981, face à defasagem existente nas rotinas de repasse dos Fundos, quando as parcelas apuradas no finai de
cada mês só são transferidas em torno do dia 15 do mês
seguinte. A receita então obtida, no montante de Cr$ 2,0
trilhões, passou a ser o valor base anual de distribuição
dos referidos Fundos no exercício de 1982.
Ministérío da Fazenda

DISCURSO PRONUNCIADO- PELO SR. JOSE LINS NA SESSÃO DE l3-5-83 E QUE, EN·
TREGUE À REVISÃO. DO ORADOR, SERIA
P_UBI.JCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSf: LINS (Pronuflcía o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho em mãos uma informação que julgo importante. São dados a respeito do PROMORAR. Como sabe-

-
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mos, um dos graves problemas deste Pais é -õ- da habitação. Temos uma população de 120 milhões de habitantes. Com uma taxa de crescimento populacional da ordem de 2,5%, somos a cada ano, cerca de 3 milhões de
pessoas a mais. Isso significa que 600 mil novas famílias
surgem no País a cada ã:no. Em decorrência, o Pais precisa, anualmente, de mais 600 mil habitações, para essas

colocação; o Programa é muito bom, é oportuno, mas tenho a impressão de que tem um erro básico: procura-se
reduzir o custo da moradia, reduzindo os metros_ quadrados de área habitável. Parece-me que esse projeto que sai
da prancheta desse Programa é: a casa só tem um quarto,
nobre Senador José. Sou testemunha, há um conjunto
desses no meu Estado, e as casas só têm um quarto, neste
quarto tem cozinha, sala, sanitário dividido apenas por
uma porta e temos que colocar nessa c~sa ur;n_a família de_
10 pessoas. Isto é desumano, porque de qualquer forma
ela vai pagar, tem uma taxa mensal. Poderia V. Ex• dizer: ~•é uma questão de começar, ela Veio de um barraco." Mas eu queria dil:er, nobre Senador, visite um barraco, ou dividido por lata, ou dividido por saco, seja
como for, tem três divisões- não fica,m todos nomes~
mo c6modo. Como é que o Governo Federal aceita que
se construam casas de um quarto para alojar uma família
-de dez pessoas? Esse Programa tem que mudar. bum engenheiro fazendo apelo ao outro, e um engenheiro com a
experiência que V. Ex• sabe que eu_ tenho, porque eu fiz a
casa barata de três quartos, murada. Então, é possível, é
viável, .é exeqüível mudar esse esquema. Que se faça uma
casa- de baixo custo, está certo, que se pollha toda a capacidade técnica dos nossos engenheiros e dos nossos construtores para bolar uma casa barata, mas que tenha três
quartos, nobre Senador José Lins, um para as moças,
outro para os rapazes e outro para o casal, e que tenha
ao menos um lugar onde se possa chamar uma sala de
j_anta~ ou uma cozinha. Isto é possível, é viável, e V. Ex•
viu que fiz, como-Governador do Piauí. Por _que_não se
faz novamente, no PRO MORAR, por exemplo?
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-O SR._JOSf: UNS- V. Ex~ admite que o Programa ê
bom, mas ao mesmo tempo o considera desumano. Acho
que desumano é a pobreza, Ex• - não o Programa. O
que o PRO MORAR faz ...

O Sr. Alberto Silva- ... se gastasse em pesquisa; porque aquilo que fizemos foi uma pesquisa. Não houve
qualquer ajuda governamental. Eu vou dizer, V. Ex• faloU-em 1/4 do preço da casa popular. Pois bem, aquela
custou realmente isso - 1/4 do preço normal das casas
do BNH de um quarto. A casa de três quartos, custou a
quarta parte do p-reçõ das casas de um quarto. Mas foi
pesquisa, nobre Senador. Nós gastamos dinheiro, levamos um ano pesquisando, até o ponto de encontrar a
forma e os materiais certos para construir. Eu quero di·
zer que o BNH, que despende volumes fabulosos de re·
curseis. Por exemplo, no PROMORAR- do Piauí, este
conjunto era pai"ã -cinco mil casas. O valor do inveSti·
menta das casas era de quinhentos milhões. Pois bem,
com os recursos do BNH, se fez um aterro de um bilhão
de cruzeiros para botar em cima dele quinhentos milhões
em casas. Se se tivesse procurado um terreno plano, terse-ia feito três conjuntos ao preço de quinhentos milhões
cada, ao invés de um só e conjunto com casas de um
quarto. Então, se se pode gastar um bÜhão de ciuzeiros
para aterrar um buraco, para colocar as casas em cima,
poder-se-ia pesquisar o tipo de material a ser usado para
fazer uma casa de três quartos pelo mesmo preço da casa
de um quarto_. Eu provei que é possível e o Governo do
Estado não entrou com coisa alguma. Ali não entrou dinheiro, nem trabalho pessoal, foi contratada aquela casa
na forma convencional. Engenheiros cuidaram defã,
mestres fizeram as casas. Agora, o custo dos tijolos era
um quinto do valor dos 9utros. A casa não tinha o clâssico reboco, que gasta dinheiro~- V. Ex• sabe, a casa tirliia
um tratamento tipo spray. Eram pesquisas que deram ex~
celentes resultados. O que eu queria dizer é que o BNH
tem bastante dinheiro, ou jã tem empregado muito dinheiro, por isso podia usar uma parte em pesquisa para
poder fazer casas de três quartos pelo custo de uma casa
de um quarto. Isto é possível. ..

O Sr. Alberto SilVa - Dâ licença para um aparte,
nobre Senador José Lins?

O Sr. Alberto Silva (Fora do microfone.) -O que é
uma casa de um quarto?

O SR. JOSÉ UNS- Isso não é pesquisa, nobre Senador. Isso é milagre.

O SR. JOSb UNS- Com prazer, oUço V. Ex•
O Sr. Alberto Silva- Sinto-me à vontade, nobre Senador José Lins, em dar este aparte a V. Ex• que trata,
realmente, de um assunto importante nesta tarde, quando menciona o programa do PROMORAR, que foi estabelecido no Governo do Presidente Figueiredo para retirar essas populações quase que realmente marginalizadas em mocambos, em favelas, em morros e que visa,
não há dúvida- e-V. Ex• se expressou bem- dar o
mínimo de digniôade àquela pessoa que morava num lugar sem qualquer higiene. Mas, eu queria chamar a
atenção de V. Ex• porque V. Ex• conhece bem este assunto e até durante o meu Goverho V. Ex• foi testemunha
presente da inauguraçãO de um lote de_casas feitas, exatamente, para atender à população de renda mais baixa,
uma casa que foi projetada para comportar, de maneira
digna, uma família de seis a oito pessoas, dispondo de
três quartos, uma sala, cozinha, uma pequena lavanderia, quintal murado- V. Ex• assistiu à inaugufação.

O SR. JOSt UNS- •.. é urbanizar áreas pobres, ê
criar condições para começar as habitações, é dar um
mínimo de condições habitacionais, de higiene e de lazer
às populações de baixa renda. Se fosse possível resolver
todo o problema de uma vez, para todos que precisam,
dando-lhes uma casa de três quartos e mais sala, banheiro, cozinha e tudo o mais ...

O Sr. Alberto Silva- Não, V. Ex• sabe que não é milagre. Digo isso porque tenho os dados em mãos. Não é
milagre.

novas famílias, e isso sem considerar o déficit habitacional acumulado ao longo do tempo.
O Governo vem fazendo um grande esforçO. O Presidente Figueiredo merece o nosso reconhecimentQ, _Ele está fazendo, durante o seu Governo, mais habitação do
que as que foram feitas em todos os governos anteriores.
Dentre os programas habitacionais há um que me parece
de grande significação social. Refiro-me ao PROMORAR.
O PROMORAR se des_tina à construção de casas para
as famílias de menor renda. Com ele pretende o governo
reduzir a s_ubabítação em todo o País. Atê janeiro de
1983 o Ministério do Interior jã havia ativado esse projeto em 224 munkíj)iOS,-distribuídos nos 23 Estados e nos
dois Territórios brasileiros.
As operações aprovadas pelo BNH até janeiro deste
ano, perfazem um total de 287,4 bilhões de cruzeiros, o
que significa mais de- l bilhão de dólares, já que esses
cruzeiros se referem il_Os a_nos de 1980 a 1982. E esse volume de recursos benefLciou 1 milhão 117 mil pessoas com
novas moradias, e I milhão 337 mil pessoas com obras
de urbanização.
O PRO MORAR representa, a meu ver, Sr. Presidente,
um enfoque novo no trato do problema hUtitaciOilal. Dirigido para as populações carentes, ele estã levando às
regiões alagadiças, aos morros e às favelas um m[níino
de conforto e um mínimo de higiene. O que ó PRO MORAR visa é, exatamente, remover a miséria, respeitando
os locais onde essas populações habitam atualmente.

O SR. JO_S~ UNS- Vi com V. Ex•, juntamente com
o Presidente Geisel, por ocasião da visita que fizemos à
obra extraordinâria de seu_ Governo c:m Teresina.

O Sr. Alberto Silva- Exatamente. E vários- Ministros
estiveram presentes. Aquele estudo foi feito no sentido
de, realmente, construir uma moradia que satisfizesse à
necessidade de uma famflía. V. Ex•, como eu, é do Nordeste e sabe que a família média nordestina tem mais de
seis pessoas.

O SR. JOSÉ LINS -

É verdade!

O Sr. Alberto Silva - Então, o que eu quero neste
aparte é aproveitar a oportunidade- e V. Ex• sendo engenheiro, conhecedor desse problema -para fazer uma

O Sr. Alberto Silva -

V. Ex• assistiu.

OSRLJOSE: UNS- Visitei a obra de V. Ex•Nãovi o
orçamento . .Vi que eram casas bem conformadas, mas
não acredito, Senador Alberto Silva, que tenhamos condições de fazer, por toda parte, casas grandes, boas e baratas- tão baratas que populações de baixíssima renda
possam pagá-tas. O Governo está fazendo o melhor que
pode mas isso não pode, absolutamente, ser o melhor desejável. Essa é a minha impressão.
O exemplo que V. Ex• citou do seu trabalho é semelhante a outros que nós mesmos fizemos nos projetas de
irrigação, onde construímos pequenas casas por 1/4 do
preço de outras de dimensões semelhantes. Mas são projetas especiais realizados artesanalmente, em condições
também espc!ciais. Não há mágica no mundo, nem se fazem milagres em questão de custos.
O PROMORAR é uma alternativa extremamente
válida e bem sucedida no campo da ajuda às populações
pobres, mas não chega a ser o milagre que V. Ex• deseja.

O Sr. Alberto Silva- Não, nobre Senador, quero colocar a questão como eu penso que ela deve ser colocada.
Não é uma questão, não estou dizendo que o Governo
vá fazer casas especiais, estou dizendo é que...
O SR. JOSE UNS quartos, sala, etc.

V. Ex_• fala em casas de três

O SR. JOSÉ UNS - O BNH tem aplicado bastante
dinheiro em pesquisa. E o custo da habitação ..

O Sr. Alberto Sih·a -

Não, nesse tipo de pesquisa.

O SR. JOS't: UNS -

Permita-me V. Ex•

O Sr. Alberto Silva- Continua fazendo casas de tijolo, ~asa de custo de mão~de-opra e de cQbertura caras.
Por isso é que sai caro.
O SR. JOSE. LINS- V. Ex• exagera. A habitação no
Brasil não é barata, de modo algum. Pode haver exceção
como é o caso que V. Ex• cita, mas isso não é tudo.
O Governo tem feito pesquisas, nóbre Senador, tem
estudado ...

Õ Sr. Alberto SilVa-- (Fora do microfone, inaudível.)
O SR. JOSÉ UNS- Ah! Sim, tem, embora os resultados_não.sejam excepcionais. Mas a referência do preço
da casa é o custo do metro quadrado. ~lógico, é evidente, quanto maior a casa, mais a[to é o seu custo, M_antido
o mesmo padrão, uma casa maior evidentemente custa
mais.
O que quero dizer, nobre Senad_or, sem entrar no mérito do trabalho que V. Ex~ realizou no Piauí, é que o esforço tem sido grande. Esse pessoal paga de aluguel,
para V. Ex• ter uma idéia, apenas 10% do salãrio mínimo.
O que são 10% do atual salário mínimo? São 3 mil e
trezentos cruzeiros, hoje, de aluguel por mês. E. realmente uma casa ...
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O Sr. Alberto Silva --(Fora dO-microfone, inaudível.)
O SR. JOSÉ LINS- Ma!> é isso o que estou dizendo.
Estou dizendo a V. Ex• a expressão da verdade. O PRO-

MORAR estâ cobrando cerca de 10% do salário míntino
de aluguel por mês,

em

O salário mínimo está
33_ mil cruzeiros, llobr_e Senador; 10% são 3 mil e JQ_Q_ __cruzeiros. Portanto têm que
ser casas extremamente baratas para popui?ÇÕes que
praticamente não têm renda. É claro que o programa tem suas limitações; h.á_im_per-

feições, é evidente:_ Mas é um programa de grande importância. No mundo todo faz-se um grande esforço
para resolver o problema da habitação, e o Brasil é tido
como exemplo importante desse esforço.
Mas vejamos, Sr. Presidente, o que tem feito o Minis~
tério do Interior através do PROMORAR. Diz a notícia:
Em todo o Brasil encontramos habitações pre- __
cãrias, sem as mfnirilaS condições de habitabilidade. Ãs margens da Baía de Guanabara, por exemplo, se
concentram 17 favelas, habitadas por 250 mil pessoas, em área que se estênde do Caju a Duque de
Caxias. Na Baixada de Belém. no Pãrã, foram constatados 350 mil habitanteS dC: barracos do tipo palafita. Em São Luís do Maranhão, às- margens das
Bafas de São Marcos e Bocanga, foram registrados
mais de !50 mil fave[adoS:- Em -muitas cidades brasileiras esse mesmo quadro se repete, e é esta situação
de miséria que o PROMORAR vem erradicando.
Os projetas que o BNH executa através do PROMORAR oferecem infra-estrutura urbana, com redes de abastecimento de ãgua, energia elétrica e esgoto, e infra-estrutura comunitária, com implantação de escolas, postos de saúde, creches, centros
de lazer e esporte. A atuação do PRO MORAR envolve obras de aterro, ...
Como V. Ex• citou, nobre Senador AlbertO Silva:
.. saneamento e regeneração de áreas palafitadas, assim como recuperação, urbanização e legalização de áreas fave!adas que, -embora caretites,
apresentem condições de aproveitamento.
Eis, Sr. Presidente, algumas informações desse trabalho nas diversas regiões do País.
Na Região Nordeste, vários projetas estão sendo
executados através do PROMORAR, totalizando
até janeiro deste 8no 6237.6 moradias destimi.das a
311.800 pessoas.
Na Bahia, os morad_ores de cidades ribeirinhas,
como bom Jesus da Lapa e Juazeiro, foram vítimas,

no início de 1980, de graves enchentes do Rio São
Francisco. O Governo ájuQou os moradores das habitações destruídas pela água.
Em Bom Jesus da Lapa, por exemplo, grande parte
das famílias -d~abrigadas, que esta~am morando em
barrac;os de palha, papelão, ou de folhas de lata, foram
removidos para barracões de amianto até que fossem ·'
construídas 1.309. casas para relocalizá-las.
Na Reg!~o dos Alagados, u-rtia das áreas mais
pobres da capital baiana, estão em execução obras
de urbanização e construção de 1.141 unidades habitacionais servidas de equipamentos comunitários,
beneficlaii.OO Ulii8.- população de 5.705 pessoas.
Com issó erradicam:..se palafitas de um conjunto habitacional dos mais pobres do mundo. V. Ex.', Sr. Senador
LÓmanto Júnior, certamente já visitoU ãque1a área, área
onde o odor que se exala da fermentação dos restos de
cozinha e de esgotos jogados no mar, tornam-na quase
impOSsível de ser habitada por sereS- hUmanos.
Em Fortaleza, foi_ construída a quadra experimental do Projeto La.gamar, beneficiando 164
famílias e estão em execução maiS 1.921 unidades.
Em Pernambuco e~tão sendo beneficiadas 14.347
famílias.
Em Teresina encontra-se em andamento o Projeto Angelim, que p-revê a execução de 4.696 unidades
habitacionais servidas de completa infra-estrutura,
beneficiando_ 23_.480 pessoas. Já se encontram concluídas l];Jó -u-nidades.

A Região Norte, com. um total de 21.783 habitações contratadas, beneficiando uma população de
108.915 pessoas, a atuação do PROMORAR na Região Norte já- apresenta resultados concretos basM
tante expressivos com o Projeto Coroado, aluaimente em faze de conclusão. Este projeto prevê a
reurbanização de uma grande área insalubre ocupada por barracos e a construção de: 5.000 lotes urbanizados.
Há pouco, o Governo do Rio de Janeiro salientou a
necessidade da oferta de lotes urbariizados às famílias
pobres. Esse é um programa antigo, com dimensão consideráVel dentro do Projeto PROMORAR, e que já vem
sendo utilizado há muito.
Em Manaus está em execução o Projeto São José, com
5.391 hãbítações. Nas cidades de Marabá e de Tucuruí
há também construções do PROMORAR.
Em Porto Velho, Rondônia, estão "executando o Projeto Nova Por~o ~elbo, para atender a l0.900 pessoas,
com màís de 2 mil habitações.
Na Região Sudeste, estão sendo construídas 77.720
habitações. No Rio de Janeiro, está situado o maior pro-
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jcto desse programa, numa área de 3.359 hectares ao lon~
go da Avenida Brasil, com o nome de Projeto Rio.
Em Belo Horizonte, também, atravês do PROMO~
RAR, mais de 1.600 'famüias estão sendo ajudadas. Serão construídas 4.807 habitações, para famílias desabri~
gadas, com mais de 24.000 pessoas.
No Sul do _país já foram construídas, no Paraná, um
total de :.L651 habitações. Existem nessa Região, outros
grand~ projetas, como e_m Londrina, em São José dos
- Pinhais.
_ No Rio Grande do Sul, já foram çonstruídas mais de
3.200 casas. Existem, ainda, outros projetas, inclusive
em Porto Alegre, onde estão sendo construídas outras
__n:~<lis, para beneficiar, cerca de 23.500 pessoas.
No Centro-Oeste,_ o programa vai beneficiar mais de
71.000 pessoas, que habitam favelas em Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Goiás.
Em Cuiabá estão sendo urbanizados os aglomerados
de Canjica, Jardim Leblon, Barro Duro, eSta. Izabel,
beneficiando quase 4 mil famílias.
Em outros municípios de Mato Grosso o PROMORAR está em plena atividade, calculando-se em mais de
1.700 as famílias que vão ser atendidas a curto prazo.
Em Campo Grande foram concluídas 1.956 unidades.
Há projetas ainda para 2.500 famílias.
Finalmente, em Goiana, o Conjunto Vera Cruz prevê
a construção de 1.909 unidades. Há, ainda, projetas para
benficiar 1.200 famílias, além de outros em execução,
que deverão atender a 1.000 famílias.
Peço Sr. Presidente, que seja anexado ao comentário
que ora faço. alguns quadros que acompanham a notícia
que ora comento.
Um de_les mostra que na Região Norte já foram contratadaS 21.783/unidades habitacionais; no Nordeste foram contratadas 62.176; no Sudeste 77.720; no Sul
3_5.615 e no Centro-Oeste 14.262. Em Operações Especiais, foram contratadas mais 8.000 casas perfazendo um
total de 219.956, ou seja, cerca de 200.000 habitações.
Há, nesses quadros, mensão aos projetas das diversas
cidades, nas quais o Projeto opera no País.

~

Sr. Presidente, o Programa Habitacional Brasileiro ê
um dos mais avançados do mundo. Por seu esforço no
campo habitacional o Dr. José Lopes e o Ministro Mário
Andreazza merecem o nosso elogio. Sob a responsabiliM
dade dessas autoridades o País está investindo em habitação, por ano, o equivalente a uma Itaipu. Muitas vezes
ou.vimos críticas ao Goveno, porquç aplica vultosas somas em grandes obras como Itaipu, Angra I ou Angra II
ou como a Rodovia do Aço. Mas esquecem que, igualme-nte, um extraordinário esforço está sendo feito na
áre1! social, para melhorar a situação das famílias mais
pobres ou para oferecer um mínimo de bem-estar às populações carefltes.
Estes dados me parecem significativos. Os programas
do Governo Federal aplicam, por ano, em habitação o
equivalente a uma ltaipu, ou seja, cerca de 8 bilhões de
dólares. _t, realmente, um esforço extraordinário.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)
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1-'ROMORAr1-- HABITAÇOES CONTRATADAS
(Junho!79 à Janeiro/83)
FH!GIÓE.S

N.•O!:::
HMJIT.ti.ÇÓES

NORTE

21..163~-

NORTE

ESTADOS

P11.rá
Ac<o

2.192

77.720

SUL

35.815

CENTflO.OESTE

t4.262

Man.aus

65

Maro.nhâo
Plaul

N.oHA.B-.

PROJETO

CON!RATADAS

Coroado
S<"IO Jo~é

5.000 (l'm con!:t J
2.9!!5 (tlm const)

S;lo José 11

221616r.'lt::0Mt)
400 ((Jm cõnst r

F'ICM-'

970

724B

C.oni
R.G do Nortl'l
Pllrelb.a
Parnambuco

SUOESTE

llUNlCiPJO

Amazona.s

1.085

Rcratma

62.376

ESTACO

5120
2.720

Rondõn1a
Am:'lpá

NOHDESTI!

.t?

-,0.601

Ama1:onaS

10f:01

6.353
4.589

5.9.07

Para

14347

At(lcoas

2.3_53

Sorc•PG
Bahta

2000
18609

MmasGeta>s

16.126
994

[spmlo Santo
R. de J<~necro
São PaWo

9.554
!i1.048

Paranlli
Sant3 Caranna
RG. do Sul

6.429
3 t2•
26262

Mliltt)Gt~

:i.65J

M. Grouo do Sul

•~oo

GOIÃ$

•. 109

QF"(RAÇÚC.S
ESF"ECIAIS

V. ProvtdênçHl

Ma rabi:
Tueurul
Dsvorsos

----

1.481 {12$const)
1-376

714 COr'IS!)
t.IB3 (3·'9 cóilsr
[1

J
1 .000 j.34Ô COfl$1 J

FICAM

TOTAL

5.120
RIO S..anco

"''"

250 (const J
33·1 (om const.J
14:16

zoo

DI~~~~

!.00 (em cons.tJ
TOTAL

2.120

Ror'ldOnía

8000

TOTAL

Se têm

PCH1r> VDihO

Nova POrto Velho

21s:l2(emconsq

Áf'I\ApÓ.

Maco~pá

l~raDé ~s Mulharo:s

1.005 l2"24 con"t

Roi~r.IIM

8;').1V1Siil

rtCAMI

~

55 {Um COIIJJI,)

219.Q5B

H.ll.IIIHÇ(u:u. Conlr.tlltdaa ;,. lln•d.td~s Ccinll.!rUIOOJ + lJfll(·l,tdus e~m -Con~ruçl\o
UniUtH1t'l!l a Cons1ru1r com pt<>.nhl~ ê hna.ncillmtHIIOO av•ovnOOa

TOTAl OAREGIÁO

+

Prornorar dE~

21.78.J

tv aSt~!

[\JAt-+r:.

'vv~

NORDESTE
CST.I'.OO
f'~.aui

JWNIC!PtO
ltllUSifl.a

F'1lOJ<::TO
AIY,lühn'

N.•

FICAM H
FICAM I

FIC1..M 11
TO!I\l

Ce.nrá

flat>.a

"b'~b

tt

Owttf5C~

~IAEI.

CONlf'..AT!l.OAS

f.o~.lOc.on~.u

!o(}IJ
1.OYJ [conM)

S Frc~nosco
Stu Torl!'Zinha
Sta ll.'rt•l. 11
lni)a'N!r
S~o::~Gabri<.!l
S.V<~tm:e

P•ra::lbu
Ol~OI"!'.O'li

t)ost0

Alto de Sl11 Crlo.t

rra1lfd•'l

Chi100J1a Uo n~>

C..~murur;.;·.!J

Vi.~ri'niilh<J

P(l_rlru•hllll

Snlv;1J0r

dRS
C<d.~bnr

FJQm Jesu.!> ro

fa1ond·1 Couto:~
FICAM H!

Inpa

931tcon:stl
5-:?fJ 1const,1
494 (294 cm const)
TOTAL
:,:005 t!.t.J.3 cOn.st.)

JuJ.Ztwo
[hvorsos

ÜMHSO!I

lilVtJfSO!I

fiCAM III

-------·

sa

44.1; !120 consn

F!.G do Norte

Vila Rodençâo
Situ.) das P~lmorras
S3nchu Totó
Vrl.l Ms Cr•anç.as
Br.a::;iha Turmo:sa

Nal!ll

1.013

B~·tx1"bo

A\1<) da Fa~ela
Mons Pabric10
Vil.; d.\S A.e romoç.as
No.o Hon.toote

681 (•Jrro

R~

Paul•sta
S. Lourenço da

Bola na

Mala
Ql,nda

Vale de Pedrerra
ÁQuas CompndaS

Sto.Mta.o
Orvers.os

Vila Crdad.: de Oevs
FICAM III
V1la Llberdado

100/COMt.)

60ó!C0r>:•l.l
I. fg. 1 -{t,UISI)
180 {2 2 cons!J
13')!'1 (C'OtlSI)
(r:on~t

l

2.418(:?31 wnsU
2.49 !.(1H4 r.on!>t t

Sle. t:"smoral,j,1
F e!irlU Cam;u:'!.o
feh~J§ ca·innr.'\Clll
Fell~t C."\nJ:IIúO III
Programa dU
ln!ogroç<io Rural
f!CAMll
Cuuã•s tlovos

110 (CO!JSI~

24[l (<.:on::t)
222 (con~t)
20;) ({",()flS!.)
220 (const.)
1.608 (333 const.)
1.500 (51 7 cons!J
462 (\1m const.) .

TOTo\L

cconstl

Paraíba

59
153
1.002 rom consu
1..475 (Const)
1.:207 (const l
73Ei icm const)
130 (Om Cút'ISt)
166 (!'lm COflSt)
319 wm const)
665 (cm consl.)

495 (CCI'ISI.)
1.000 rcoost.)

14347

Jodo Passo.'!

SMla Flltn
-Sousa
GanlPin.l Gr<111d6
Qi"ol(lfSOS

Be1ra Rio

GrotOcs
T1biri 11
Frei0;Jfl'H!\o)l

NovaAroJ,J
Pedrvrra tlü Catolé
FICAM li

TOTAL
MaranhA<J

194

500

4.589

(cm COf'<J:.J

TOTAL

969
910 (consl.)
2.174(çons.lj
50G (399 consl.)

329
51i"
502 (1 25 em conr
5.907

&1o Luís
DlllíHSOS

Vi!ÓII<tdt!

Moreno

{<)m 'on!ll.)

905 (CC'I"ISt.)

85 lcCins! l
2.24.4 (üm c;or.stJ
67~

FICAM H
VISta Alegre
Nuva. D<v<nOia
Pohlócruc.a
MassamnduDa

01V&f1;0S
Curr:a1s No.•os

420 (cor. 'lU
438 (Cor•~t)

200

2 6J3).;on'\t I
359~ tcon":l!J

2.755

P.nr.at1a n

Re-::11~

~46 {r,on'll.)
6flf) {GOn'lt.)

18609

700

rtCAM

Gt,~<ÜO

t.alvndOI'

ÜlVN~~

Cu pira
01\i<!!I'SOS
Jabo<irao

TOTAl

M,11Y,}U<:ltrn I

400(17f>Const.)

'tOTAL

Purn.arnbuco

ltnpa,1•f>l'l

Jo.1M'1

Alu~t.lo::,)

Vald

652

7241}
Forto.~!>~tza

~)I'IIVl'l<"lC>f"

tR•"'íi'•ll)ó'l

G&irdado I
FJCAMit
FtCAM III

195(18Gconst.}
500 J..::~liiS\.)
275
070

--
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Duque Es.traóa
Ch~fda

Ja.Ques(a
FICAM VI/

EmN~êrlCI<l

Paulo Jacmto

S(:)Cial

FreLD.arro!áO

lOTAL

1.413iemconsrr
356 ('lm c-onst)
330 rem con9t.J
204 rcons:.J
sorconst)

Tewa,feira 17

1.000 (~m const.J
_ 1.000 (552 const.)
TOTAL

2.000
62..176

235.:3

SUDESTE
ESTADO

:Mmas Geras$

MUNICIPIO

80,, Esporanç.a

PROJETO

N.• HI,A.
CONTRATADAS

Bun!slosro.s

FICAM

Capu!lfit

Sra. Herona

Canancas

Jo.'\o P.a.uro 11

150
200 (ens ce;os!.l
50
104 {const)

St. Antonso

100tconst)

Claro d.'s PoçOOs

A;;~wnhA

rrCAM

Roo de Jr~nt~srõ

PrOJ.Rso

fiCAM

Cnstsna

Teom:a Cnstma

Drvct~it

~ICAM

0PvtJr~'

FICAM
Trartut>a

Elói Mundoa

150tconst)

No ... aluun:;:u

O_om Oscar

10.) [conat.)

J<'lmrne"t
t!-arrro das
FICAM
FICAM

113

~na1rWi

Garçn

J~O

Jl\nu!rrll

fiCAM

JoaoMonleV~rdct

J~~ocur ó11 Cmra
M.or:er:\Onra
F'l..mto Prdla
J'IC..:AM

Lu,

Mftchado

"'·~·
NovaE.r•

S4o FlomAo

FICAM
Cótrt~OO

Nova Sorrana
PrrauOa.
Prr.nPQrn

dbll PoJraa
PnuiQ
f.truwbrnha
~·ror

f'>Uif>.">/11

R•o Prr.,.,;ICaba

AliO do!l T!lvarvJ

A\1D1m

U11tum

s

Ftll;f'ICIK:O

Uborl.lndl•

Ter!ll.só(>o:'!r!l

VOlta Rodvr1da

Ca>(hlll

330
39

TOTAL
S&o Paulo_

9554
E:!t.d.:~
E~t. d,l

SAo Puukl

Pururl.tl
f'rtrrhi.l.ll

Fttrn4oL)r~~::

:o?!!Ot>:Oil:ll.l)
I!IIJrr.:onst)
tO()lC(lnSI)
100(•'0nllt)
l(IIJiumcoost)
n ~ J!>OO canal.)
A<l\C,(If\111]

Ptop(llllnrr,t
Rr~poo~o ln~·oros

296 {corurt)
611
•16
1410
828

Aro Claro

""'

2[>0\l:Orit~t)

flt:AM
Tutlllllnll

5,00 ( 100 om const.)
100(Cl)OSI)
2.39 (om const.)

!280 const.l

90

100
218

"'"

2.900

FICAM
Eme-rgtmCIIII
Fut>.u.J<l rofllo Santm
FICAM I

1~1cons1.1

200
18!.

6.226
(2.900 c.c.·n~l.)
18 (om constJ
\ ~ .39t.\ COMI.)

&ma.Man,U

E•-o N.aVIWO
IQuaiAmA
ltdC,.Iilll!DI

Vulva Clfwdsll
Ml)(ro dos Catmtoa
FICAM!

. Or....,.f30S

50
1000
10000
150

ltamtJ..~cutl

67
50 (em const.)
150 (em con:>l)

FfCAM

16.126

Rso de Janosro

70{const.l

l9Jirlhil

Padre

TOTAL

Conc<-sç3o do
R10VerOO
Co<;uC>sUII

P~nto

Urucan1a
Ubal
Várzea de Palma

Amorlcllll>'l

000

_{)~lO (<'on~IJ

S. Luis

70J

Sapopmntm
Sup·Ot,.,nt!M 11
V1lo:1 r..~.arr:t

6!i0 {!:.•lU
<62
21)0

[{:!ln!!\

I

t:on~t.}

(cun.~t.)

Vlla U.urr<o UI

I~O(lr>IW\.)

S11ll0 GrRndrt I

6B:l (ton,t)

Promorar dE~ Norte a Sul
CENTRO-OESTE

SUDESTE
CSTAOO

Slof.'au;o

Camptn<!l1

Vi111 São P'diJ'ol
Jard•m Europ.a
Jard•m OuroVo,dc/
P111Quo Jarnqut./
Jnrdrm Samt>urá
D!.31n1o_ lnós. I

CnmPOLinlP<'I
Pcului'ttt

S.J~

Oivcl!lo&

NOS&O Te!o_

OnrttiS05
Oworsos
o.vorsos

rlCAMII
fiC>\M H
fiCAM III

Dauru

150(con.:~!J

Mille-Grosso

Güã.rufá
limoira
Ú!>wfl;ldo Cruz
Piro.cicnba
R:OOirt\o Proto

Vo!omntim

Morrinho
VilaZlkla
Llmmra
Oswnldo Cruz
Matllo
Stn. Tore:tlnha
f!Cf,M I
Votorantlm I

CLiiabá

___ PROJéTO

379

CanjiCa/
St.;~,l~bcl

200
2.21(1
í2.t00 c.or,st)
30.'000
(6.781 COM.!.}
1 000 (-:onstJ

255400 (376 consU

QiVE'r':!OS

tiSO (const.)
3.744 (~.:-m·cons1J
Ei49 (const.)
261 (om COI"l.'il,)
600 (cor.st.)
672 (consl]
704 [const.)
2621const.)
1.143 (om consU

FICAM I
fiCAI.AJI

TOTAL
Poç<'lo

ao LC~gs.Jv/

Par.ii'So

TOTAL
TOíf.L DA REGIÃO

Vitórla
Owt,rso.s

S.P!ldto
FICAM

;2.0:>6
(1

-oivarsos

FJCAM/
riCAMi
FICI,MII
FICAM III

9~ô

700

(;~lrt~U

c.:;.r.ç.t.J

(<lü'J

(;,(1::' cm con:;l I

Goiás

4.50l)
Goi:tnia
Oiver:J;OS

Vera Cn.:z
fi(",/,J,f)l
--FICAM III

e 5)

1.~1-:)9

1.2CJO(c:o.;.r.st.)
1.000 (em r-on:.t.)

----·

994

TOTAL DA REGIÃO

t<l.":<!ê':?.

-TOTAL BFIASIL

2l!=l.S5S

77.720

10 cnn::.;t)

~00

494 (em con~t)

soo

con$1.)

(~

!íOO (442'

e:oo

TOTAL

(C{Up."'à(

E:rp(nto Santo

3.953
1 ~00
500
5.653

M<1t<.> Gro~o do Suf Campo Granel.:::

51.046

tOTAL

H.~ HAO.
CONT!"'!J•TI':D.-\$

J."Hd•m lctllon/
8JrroOuro.'

Fomuno
Vasconceloa
Guarv1l1

MiJN!cfPIO

TOTAL

4.109-

,h'";;:-~
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SUL
Sanbn~

ESTADO

R.G.doSul

MUNICIPIO
PortoA!ogre

da Boa
Vista
Sta.Rooa

N.• HAO.
CONTRATAOI-.S

PROJETO

Sto. AntDnlo dti
Patrulh21
Sto.AUgu!jto

V1la Nova
Santa Rosa
Vila Nova Brasilra

1.003 (em consq
1.004 (em COM!j

fiCAM

2200

Allf'Qrete

Vr!aCawrá
547{cm c:oost.)
Vila Ar\.oorozrnha
458 tem const.)
eao•
Vila Estando
473 (om const.)
Vrla Hrdráuhca
459 (em consU
V11a Passo das Pedras 1.01019~ om const.)
Vtla Pmdo Vt;tlh<J
730 (700 em cotlst.)
Bento Gonçalvos Vila LoopoldmSl
150 (em const)
C3ÇSN1va do Sul V11a do At~rro
4G4 (om const}
~Xiã~doSul
VilaS V1tor
391 jt)m const l
TOTAl
Vila Sta. CQronll.
268 !em consu
Ce:l. C;ctt<.:o
V11a do Eng6nhO
100 (const.)
Paraná
VIla Martna
Cach.doSul
374 (~m coni\1.)
Dom Podnto
Vda Marmolada
265 (em const.)
Cossiumal
Vtta Suncâ
1 10 (em COOS!.I
O. franct$Ca
Vjla Espernnça
79 {const)
Otver30s
FtCJ,MII
J.OOO (949 con:s.t.)
Eroehim
V1l.J. Prooros~
59::1 (om consq
Espumoeo
VJia doAtTOIO
239{const.)
GoiUioa Vargas
VtlaMoll
222 (em cons!.)
GI<U>
Vda Porteira do
'Santll AOtJa
138 (cooat.)
Vila$. F'r01nc•a.co
G""lb4
622(om cons:U
VitaS.Joroo
OUllport
Vtia Z I do Abril
208 (em consq
Gu.~ranl dds
Mt•UIÓO&
VIla Guarani
Hort.ronttn.a
V1la Gutlhor~
211 {consl)
IQroJinha
V11aAn•ta
Gartbaldl
272 {em cQf'la.tJ
lju/
VtlaStorch
(263 em const}
lfaQU!
Vtla S. Podre
ti:')() tl'!m cons1 )
Jagu11rl
VLlafiQre:
92tcon~tl
JUho do C.,lllhoa VLI<t NO'OO MundO
tQO{con~n
LDtQOA Vermelha
Vt!a S Jo!J
225 (em CM".)
Vna [J.)a V"ta
g6{COI'L$!}
lovnuoa.:~Sul
Vtlal.•waa
66(r"..OilSI)
Nova f'rahJ
Vtht. Cat.'I.Xflla
204{c.:onst.)
TOTAL
Panamhl
:Vtla S.Urrtau
263 {ttru cone~t)
Pah~~ra deA
Sla.Co.t.1ulnec
MI:....Ooa
VllaWostphllll'lrt
245{em con.sq
VIl• Cel. tve,-s!o
ttJ~ {C<'!I\!)
P~t~aJofundo
Vrla lrmAo11 Hnroosa
6;!0 (tmt c.onst)
Pftlokl&
1\rnbUaLOf't!ICJI
42<4 !JUTI ICOII~l.)
Corhuk)t tlL) P'Ll!!tto.no
859(111!1(:0n:tl.)

.......

.,.

.

•••

NS.doa N«vll~J.IInloll
SlilliOilllUmont

Ouarqr

VIl• ConnllçAo

1.7Hf jottnt.n/\,1.)
105jL.UILIJI)
:ll!BftHI'lC('fll'itJ

Jut.11m

ATO DO PRESIDENTE N• 69, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das -atribuições que lhe conferem os artigoS52, 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 i1.9 2, de -1973, e à vista do disposto na
Resolução n~" 130, de 1980, e no artigo 4<? da Resolução
n~'106, de 1983, resolve autorizar a corúratação, sob ore- gime jurídico d-ã-ConsOiidãç~ão das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de M'arco Ãntônio Campos Martins para o emprego de Assessor Técnico, com o salário menSal equiValente ao veEicimento do
cargo DAS-3,. a partíf ae 20 de abril de 1983, com lotação e exerdcio 'no Gabinete do Líder do Partido Democrático Trabalhista, Senador Roberto.Saturnino.
Senado Federal, 13 de maio de 1983.- NiiO -Coelho,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 70, 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 1he foi outorgada pelo Ato da
C.omissão Dire:tora n~' 2, dC f973, e à vistá do disPosto na
Resolução n" 130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidaçà.o das leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
de Everaldo Macedo .de Oliveira para o emprego de Assessor Têcnico, com o salârio nleD.sal eqllívalente ao Ve-:rl~
cimento do cargo DAS~3, a partir de 11 de abril de 1983,

111 (emcon:;t.)
18G tosm .:on:,t.)
15:2{COI'ost.)

Vrla Aldeia Velha
VrlaS.JoAo
S.Boria
Vila do Pns:;o
Vila Cel. ,loóo Arltonro
s·. LoU~ronço dO-Sul Vilã da Lomb.1
Solodade
VIla Primflvora
Tr~sdc M.:~io
Vrla Olan.a
Uruguai Ma
Vrla lrm;los Gal:lr1t
Vila Montutr_o Lobut~
V(:lraoópolis
Vila Júlio dl! CostJiho:~.
Viama.o
Vila &codos Pmx.otos

170 (Om COI\~{.)
132 (con~t.)

89 iconst.J
2<5tem con~IJ
1:.?B(llm('OI"':;U

277 (em con~.t)
149JCO!IS!.)
300 tem C011SI.)
~4(;

,..,

75 (COI'StJ

36 ..262

----'
Curltiba

Stlo Jo:oé dos
Pmhais

Guttrapuava
Londrtna

Moradia!!: Tnnd:~do
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com lotação e exercício no Gabinete do Senador Luiz
Cavalcante.
Senado Federal, 13 de maio de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal~ - - ATO DO PRESIDENTE N• 71, DE 1983
O Presidente· dõ Senado Federal, no uso. das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e97,-ínCiSo IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de ~omp~tÇncia que lhefoi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n~' no;·-de 1980, e no artigo 4" da Resolução
nY 106, de 1983, resolve autorizar a contrat~ção, sob oregimejUridico da consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia por Tempo de SerViço de João Agripino de Vasconcelos Maia para o emprego de Assessor
Têenico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 4 de maio de 1983, com
lotação e exercício no Gabinete do Líder do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, Senador Humberto
Lucena.
Senado Federal, 13 de maio de 1983.- Nilo Coelho_,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 72, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimenta'is e cOm base na delegação de ·pOderes
contida no Ato n" 12, de 1983, da Comissão Diretora,
considerando a necessidade de uma efetiva e racional
descentralização de serviços, proposta pelo Senhor

Diretor-Geral, com vistas ao pronto desenvolvimento
_ dos trabalhos da Casa, resolve:.
J9)- Delegar c_ompeténcia ao Diretor da Secretaria
Administra~iva para auto_rizar despesas do Senado Federal, no caso de compras e serviços, até cem (I 00) vezes o
maior valor de referência, homologando as licitações
correspondentes;_
2") -. Del~gªr competência ao Diretor da Subsecretaria de Patrinlôniç_para autorizar despesas do Senado Federal, no caso de compras e serviços, até vinte (20) vezes
o maior valor de referência.
Senado Federal, 16 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
IlE INQU~RITO
(Requerimento n<? 78/80 - CN)
Ata da J7f Reunião, realizada

em 8 de outubro de 1981.
Ãs dez horas e trinta minutos do dia oito de outubro
de mil novecentos e. oitenta e um, na Sala da Comissão
.de Economia, Ala Senãdor Nilo Coelho, Anexo II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlam~ntar Mista
de Inqu~l-ito, criada pelo Requerimento n9 78/80- CN,
destinada a examinar a escalada da ação terrorista que se
desenvolve no País, COI!I a presença dos Senhores Senadores Franco- Montofo, Mendes Canale (Presidente) e
Deputados halo Conf:i (Relator), Erasmo Di~s. Raimundo Diniz, Euclides Scalco, Péricles Gonçalves e Modesto
da Silveira.
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- __I)IÃ~ODOCONGRESSONACIONAL(Seção II)

Col_ocando-me 'diretamente no problema do terrorismo no Brasil - terrorismo, comunismo, marxismo!eninismo, todos sinônimos, apesar de que semantlcam~;nt~ diferentes -l!ào estou aqui para discutir questões
acadêmicas. Acho que o Congresso Nacional, representação legítima do povo brusileiro, merece ouvir ·palavras
das mais diversas corre~tes de pensa,!l!ento, entre as
quais- nos situamos, P<?rque es_tabe!ec_emos uma posição
c)ara e defmida contra o terrorismo, à qual alguns chamou de arrependimento e na verdade foi mesmo. Neste
sentido eu queria f<izer uma pequena pausa, se me permitem os Srs. Membros desta nobre Comissão Pariamentar
de Inquérito, para saudar a memória do meu companheiro, falecido, e que também estava convocado p-ara
depor nesta CP!, Camargo Batista, que também r9mpeu
com o terrorismo, rompeu na sua formulação política, filosófica, e que, depois da prisão, depois da fase do cárce~
re, enfrentou árduas dificuldades para conseguir sobrevi~
ver lá fora, dado a perseguição, dado ao patrulhamento
que ele recebeu, não dos seus antigos carcereiros, mas,
sim, dos seus ãntigos companheiros. Por incrível que pareça, na sociedade, eles detêm certos meios que impedem. que obstam a vida de um cidadão que resolyeu um
dia romper, resolveu um diã renunciar e, porque não dizer, reformular aquele padrão de idéias, e passou a viver
as idéias comuns, as idéias da maioria da Nação brasilei·
ra, que ê o trabalho, o estudo, a vida do dia a dia, os
problemas cotidianos, sem outras preocupações a- não
ser viver essa vida cotidiana, com tranqüílidade e com.se~
riedade, como_ela é, e não como se pensa naquele modelo dogmático de propostas, de soluções, de reformas e de
modificações quase que inessiâi:ticas, mas que, na verdade, quando acontecem, fazem surgir situações piores do
que a que aconteceu na Hungria, em 1956, piores do que
a. que aconteceu em Praga, situações idênticas às que vivem os torturados e os _encarcerados nas prisões de Cuba.

Deixam de comparecer, por motivo jusUITcádO,-os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume e Lázaro
Barboza e Deputados Ney Ferreira e Oswaldo Melo..
E dispensa-da a leitura- da Ata da reunião anterior que,
logo após, é dada como aprovada.
Dando início aos- trabalhos, o Senhor Presidente comunica que a finalidil.de da presente reunião, é ouvir os
depoimentos dos Senhores-Rómulo Augusto Romero
Fontes e Marcus Vinicius Fernandes dos Santos,
iniciando-se a reunião com o depoimento do Senhor Rómulo Augusto, que procede a sua explanação, após o juramento de praxe. É argüido pelos Senhores Deputados
halo Conti, Erasmo Días, Péricles Gonçalves, Modesto
da Silveira e RaimundO Diriíz.
A seguir, presta o seu depoimento, após o jurarrienta
de praxe, o Senhor Marcus Vinicius. O Senhor Pi-eslcten:
te comu-ntca que o Senhor Deputado Erasmo Dias será o
Relator, visto o Senh;Jr DeputadCdtalo Conti ter com~
promisso, ausentando-se o resto da reunião.
Após a exposição, o depoente é argüido pelos Deputados Erasmo Dias, Péricles Gonçalves, Modesto da Silveira e Raimundo Diniz.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assis·
tente da Comissão, lavrei a pres'!nte Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à pubti·
cação, juntamente com o apa"nhamento taquigráfico da
presente reunião,
COMISSÃ01'ARLAMENTAR MISTA DE INQUIÔRITO "ESCALADA DA AÇÃO TERRORISTA"
DEPOENTES: RÔMULO AUGUSTO ROMERO FONTES e MARCUS VIN!CIUS DOS SANTOS:
REUNIÃO REALIZADA EM 8-9-198/, ÀS !O
HORAS E 30 MINUTOS.

Integra do Apanhamento T aquigráfico
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canàle) -Nos termos do parágrafo únicO-ao art. 173, declaro aberta a 17~
Reunião da Comissão Parlamentar Mista de i"nqué-rito,
criada pelo Requerimento n9 78/80, deStinada a examinar a escalada da ação terrorista no País. '
Encontram-se entre nós os doís con-vidados para depor, o Sr. Marcus Vinicius Fernando dos Santos e o Sr.
Rômulo Augusto Romero Fontes. A Presidênciá cOnvida o Sr. Rômulo Augusto Romero F~ntes p:ira que tome
assento à minha direita, i fim de prestar o seu depoimen-

to.
Solicito a S. S• que proCeda o.cÕmpromísSo- oral.
O SR. ROMULO AUGUSTO ROMERO FONTES
-Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a
verdade do que souber c me for perguntado.
Inicialmente, eu queria agradecer, com toda a franqueza, com toda a sinceridade, o convite do Congresso
Nacional para que eu viesse prestar o meu depoimento
nesta Comissão-Parlamentar de Inquérito que investiga
atividades com a qual, em outras épocas, tive relacionamento.
Sem muita delonga, levando em conta a seriedade da
ocasião, como também a-seriedade dos outros momentos
históricos onde tivemos a oportunidade de flrmar uma
posição política, que se ampliou a tat nível que se transformou no primeiro golpe político aplicado no Brasil ao
comunismo e ao terrorismo,
:t até redundância falar em comunismo e terrorismo·
comunismo dentro do que se conhece em termos de do_u~
trina totalitária, materiã!ísta, m-arxista-leninista, expressa nos tais países ditos por uns estados socialistas, ditos
por outros operários, mas, na realidade, nações sub}ugadas por uma corrente de pensamento totalitária, hegelia~a, que usou e usa, desde os primórdios, o inais candente
hpo de terrorismo que exiSte atê hoje, que-é o terrorismo
estatal, por sinal desenvolvido e praticado pelo estado
totalitário.

-

Essa posição que tivemos, participando _de uma série
de atividadespolíticas do chamado Movimento Terroris·
ta Brasileiro, até 1970, quando tivemos oportunidade de
uma reflexão mais profunda que se deu no cárcere, num
·período de um ano e seis meses de vivência, de debates
entre nós encarcerados - não estávamos nas boates de
Paris, nem nas bolsas de valores, nem corretando petróleo, para depois vir dar uma de salvador do Brasil,
travestido de forma artificial para salvar o povo, como
alguns hoje fazem, aqueles que na época nós colocamos
em posição antagônica a eles. Por: quê? Porque nós_assumimos uma posição efetívamente polftica, efetivamente
de rompimento cabal e total com o marxismo-lcninismo,
com o terrorismo, com esquerda, pelo menos, da minha
parte, com qualqu_er tipo de ideolOgia que representasse
-aqUilo que nós vivemos, aquilo que eu vivi, mais especificamente aqui no BrasiL
E, em razão não só do acompanhamento político através da vivência que nós tivemos, mas pela situaçifo que
nóS vivemos, que nós presenciamos no cotidiano no cárcere.
Indivíduos, até com- a conotação pejorativa que o termo possa ter, embora presos por serem contra o regime
brasileiro, no cárcere, eles tinham um tratamento com
SeUs ~ol_cgas de cárcere, uma sitUação social diferenciada,
Um tratamento quase que repugnante, porque, altamente
discriminatório. Não vem_ ao cas() citar, mas, conforme,
se for necessário, faço as devidas citações,
Até uma certa êpo_ca, eu,· particularmente, Romulo
Augu~to ~omero Fontes,_eu tinha uma certa timidez, no
que diz respeito a problemas éticos, pessoais etc~ hoje
não, __hoje estou consciente__ ?e que a a_tual fase em. que
vive o Brasil, onde se presencia novamente uma escalada
terrorista, exige que todos os brasileiros conscientes deixe de lado os pruridos, às vezes, adquiridos não só na má
formação social, mas adquiridos em quistos predominantes na cátedra, no púlpito e, por qu~ não dizer n~
própria cadeira parlamentar?
Então, é- um dever do brasileiro consciente, sem nenhuma conotação a não ser a que a palavra tem, denun-

_Terça-feira 17

1769

ciar esta nova escalada. Esta escalada existe, basta ver as
principais artériãs, vias públicas 'das grandes capitaís
brasileiras com pixações, com anotações, pixações onde
_se coloca sigla~ que participaram declaradamente do
processo terrorista no Brasil, DPR, MR-8- PCBR e
outras siglas que encobrem a existência de grupelhos comunistas, cripta-comunistas a_ serviço do movimento coinunista internacional.
Não tenho a menor dúvida que dado a importância do
momento histórico ein que nós vivemos, principalmente
essa oportunidade que os Srs. estão dando para que nós
manifestemos a nossa posição política, nôs rompemos
com o terrorismo, eu rompi com o movimento comunista internacional, em 1970, por pura convicção, depois de
um ano e seis mes_es de vida de cárcere, rompi com plena
convicção.
Então, hoje, esta oportunidade que me dá a represen~
taçào da vontade nacional na sua Casa Legislativa, o
Parlamento, me deixa até emocionado. Por quê'? Porque
nesse perfodo de rompimento até hoje o tempo encobre
muitas coisas, uma das quais, minimizadas, se_ chama a
_ação permanente e drástica: das taiS patrulhãs ideológicas, das quais nós fomos vítimas permanentes, a tal ponto de tentar impedir as atividades normais de cidadão
que tentava reconstruir sua vida através do tr~balho,
atravês-dó estudo e através da formação do seu lar. Por
quê'? Porque quebramos o icebt::rg monolítico do movimento -comUnista internacional, não por média, nem por
favo~eciroento e sim por plena convicção.
__ E~tãol,_hoj~, q_~an~o estamos vendo, quando estamos
presencüindo. -a rearti!?ulação do movimento tem;)rista,
- nós sentirDeS qUe é imprescindível a nossa participação
como cidadão,_ pelo menos no plano das idéias, para ex~
por o quanto es_púrio, o quan~_o negativo, o quanto deletério é-eSsa ã.tividade; seja ela dã. posição geométrica que
tiver, po"rqtie eu não distingo as coisas a partir de pensa·
mento bloqueados que vêem as pessoas do ponto de vista
ge-ométrico.
V~jam o ser humano, ele é condenável em qualquer situação, seja ela qual for.
Então, a Nação brasileira, o povo brasileiro, o Congresso brasileiro, as autoridades em geral que representam a sociedade brasitéira quer pôr fim a essa sítuação.
Portanto, procura conhecer em detalhes, procura se
aprofundar na situação, inclusive, ouvindo aqueles que
no passado participaram dessa atividade, como aconteceu com os Srs. que ouviram alguns deles.
Não entro no mérito, nem polemizo as posições aqui
expostas, que possam ser diametralmente opostas às minhas, mas vale uma coisa, que os Srs. como representantes do povo brasileiro não terminem aí, dêem continuidade~- esse trabalho, façam verdadeiras fortalezas do antiterrorismo, não somente: em Brasília, mas no País inteiro, esclarecendo o povo das formas mais solertes. em que
o terrorismo se manifesta, Às vezes, o terrorismo
manifesta-se num agrUpamento, ele pode se manifestar
através de um agrupa-mento que está reivindicando um
bico de luz numa rua perif'erica de uma cidade, de um
gr_?_nde centro metropolitano brasileiro; através dali ele
pode se manifestar. Agora, conhecê-lo, saber identificálo par~ evitar _que ele produza vítimas no futuro, é uma
tarefa que exige esclarecimento, vivência, e antes de tudo, uma visão ampla_,_ uma visão que realmente se coloque contra_ isso, contra o terrorismo na forma como e}e
se manifesta.
O que nós temos visto até hoje neste País é o terrorismo se manifestar através das organizações comunistas.
Quem conhece um pouquinho do programa do Movimento Comunista, não só o programa, mas o encadeamento de_ fatO$ históricos, a história do movimento comunista, sabe muito bem que a forma concreta de
atuação do Movimento Comunista no Brasil sempre foi
o terrorismo, inclusive o terrorismo interno, que é adespersonalização do indivíduo, a robotização, transforma-o
máquina, a pretexto de fazer com que ele obedeça
os ditames do tal coletivo. Isto é ou não é uma forma de
terrorismo? 1:: sim. Por isso são idênticos. E- não ê por

em
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acaso que comunismo na expressão que conhecemos,
marxismo - Ieninismo e nazismo vem da mesma fonte
- quando se manifestam em termos de política de poder, manifestaffi-se através do estado totalitário o que no

Brasil, graças a Deus e ao meu Padrinho Cícero _nunca
aconteceu, e que felizmente uma luz permitiu que quando eu fosse dar mais um passo nessa escalada espúria, eu

retrocedesse e voltasse atrás e me integrasse à família
brasileira, ao povo brasileifo. Mas hoje me Coloco coma·
cidadão brasileiro, CIC, contribuinte, RG, Titulo de
Eleitor e tudo, como defensor intransigente dessas idéias.
Agora, defender essas idéias num panorama como esse

que está no Brasil, de mistificação, de média no Parla~
menta, média na universidade, média na IgreJa T fogo;
mas continuo assim. A luz que me permitiu essas idéiaS,
o desenvolvimento dessas idéias, rião aconteceu por acaso, foi produto dessa vivência, e não foi nenhuma imitaçã-o.
Na época, teve até opiniões rispeitáveis, ffiãs um pouco confusas. Tentaram fazer uma analogia entre nós e o
Djlas, Yllon Von Djlas. Realmente, grande parte das
idéias do Djlas são aceitáyeiS, mas- On;ris não rompeu
diametralmente, radicalmente, no sentido de raiz, radical
no sentido de raiz, não nesse sentido dessa terminologia
que é a máquina de-propag"ãnda esqUerdista impregnada
por aí; procura transformá-la em extremista. Extremismo não, mas radical às vezes sim. Radical em defesa das
nossas raízes, raízes de Brasil, de Nação, que em alguns
momentos pode passar por situações dificieis, mas são situações que se solucionam no tempo e no espaço, desde
que a gente se apegue, desde que a gente viva realmente a
filosofia do povo brasileiro, que não ê. uma filÓsofii que
está exposta em modelos. Então, na verdade não existe
essa slmilidade com a posição do Djlas.
Inclusive, a Iugoslávia, chamado o Estado Comunista
Independente, não tem nada de independente - independente para efeitos políticos. Neutralismo, o Terc_eiro
Mundo, isso tudo~. "papo furado", só existe um mundo
dividido nessa dicotomia de poder; que são estados democráticos e estados ca-pitalistas. E o Djlas, quandá denunciou a burocracia, a nova classe, lógico que ele
aprofundou-se na situação, mas tinha tudo para ser um
intérp-rete político de uma situação de rOmpirriiflto com
aquele estado totalitário que estava sendo imposto ao
povo iugoslavo, e não o fez. Então, não há similaridade.
Inclusive, o Brasil sempre foi, sempre adotou uma situação democrática, democrátic_a não neste modelo de
MontesquieU, mas de forma democrática do povo brasileiro, desde que o português chegou aqui, do índio, não
sou antropólogo, mas não precisa ser antropólOgo para
se falar em índio. Neste sentido nativista. Agora, em termos de terminologia, de pechas e coisa e tal, para mim é
.. fichinha",. •~fichinha"mesmo. Essa campanha política
movida de lâ, depois do rompimento político até hoje,
felizmente jã ad_quiriu uma invulnerabilidade, que ísso aí
jã não me atinge mais. Ago~a. rião foram essas patrulhinhas denunciadas em termos de hobby não, foi ação mes~
mo, permanente. E o inimigo não é fácil de se dizer, não
é fácil de traduzi-lo. Ãs vezes ele desponta como um elemento dessa tal posição geométrica, denominada de diM
reita, mas no fundo encobre um statinista, um fascista
vermelho, foi a expressão mais- aPropriada- qUe Cu õllvi
nos últimos anos neste País. Mas como coube certo, um
terno sob medida- fascista vermelho- que são os comunistas de todas as correntes ideológic-aS, Políticas,
Prestes e todos aqueles que fazem o seu jogo, direta ou
indifetamente.
Eu quero aproveitar uma oportunidade, se for permitido, para repudiar. Há pouco tempo, um comunista italiano em visita ao Rio de Janeiro, ao Parlamento, acompanhado de um parlamentar, disse expressões pejorativas contra a atividade parlamentar. Infelizmente nin~
guém se pronunciou_ c_ontra, Se se pronunciou não deram
destaque. Não foi uina Corrente política que ele ofendeu,
pessoal; não foi uma corrente política; não foi uma
facção, foi o povo brasileiro que ele_ofendeu. E nenhuma
voz se manifesta contra? Temendo o quê? Que Q_ "bezerM

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoli)

rode o_uro" do Togiiati um dia venha a prevalecer? En~
tão desde já eles já pagam pedágio antecipado? f difícil
conviver com situações desse tipo, especialmente com as
chamadas Front Populiere, da quai o autor da Front Po~
puliere, esta figurinha que nominalmente não está citada
mas foi apontada como um dos causadores do incêndio
do Reichstag. O mais perfeito robô do stalinismo antes
da II Guerra.. que abriu caminho para o estabelecimento
das chamadas Front Popu/iere. Frentes Populares, tão
em moda, tão seguidas na ltália pelo T ......~ no Brasil em
diversas ocasiões; inclusive agora. Essas são minhasjdeias, idéias que as mantenho, embora saiba de. antemão
que não estou pedindo agasalho. Sei de antemão que
agora é que vai continuar, não o patrulhamento naquele
sentido esnobe do termo, mas as prevenções, as discriminações. Não __estou nem ai porque não faço por favor a
ninguém. Posso até usar a figura histórica de-que foi uma
luz que me encaminhou para uma conversão política. O
termo está certo, para um arrependimento eficiz, porque
senão eu me tornaria mais um bandido dos muitos bandidos que pulularam na esquerda brasileira e que hoje re-cebem o título de ex.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a palavra o Relator, Deputado halo Conti.
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marxismo-leninismo. Quando ele saiu do cârcere sofreu
uma séríe de perseguiÇões, essas sim macarthistas. Porque o macarthismo é bem antes do mac-carthy. E o ma~
cartliismo quem o exerceu pela primeira vez foi coincidência, foi ~ forma totalitáría do governo rnarxistaleninista expressa pelo stalínismo, a ca·ça às bruxas, do
tipo ir ao local onde estava oferecendo o emprego, fazer
o teste, passar, e não ser empregado.
O SR. RELATOR (halo Conti)- Mas, esse emprego
não viria devido às origens dele.
O SR. R0MULO AUGUSTO -Justamente.
O SR. RELATOR (ltalo Conti) - Quero que fique
definido. Esse emprego não viria porque ele um dia teria
sido terrorista, ou por que ele,_ arrependido, sofria a ação
de outras pessoas como que o castigando pelo arrependimento? Não sei se defini bem. V, Ex~ sabe todo expresidiário que sal da penitenciária tem dificuldades de
arranjar emprego, mas é porque ele saiu da Peniten~
ciâria.
O SR. RÓMULO AUGUSTO pregressa não é?

A chamada vLda

O SR. RELATOR (ftalo Conti)- Exatamente.
O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Ilustre depoente,
Sr, Rômulo Fontes, inicialmente as minhaS congratulações pela sinceridade com que V. S• se manifesta. Realmente, presta uma grande contribuição a esta CPI, não
sô pelos argumentos que expõe, como também pelos daM
dos que traz aqui. Mas eu queria fazer algumas pergun~
tas a V. S•: Em primeiro lugar, V. S• se declara jornalista.
Qual é o joinal que tril.balha?
O SR. RÓMULO FONTES- Trabalho na Empresa
Folha da Manhã, jornal Folha da Tarde.
O SR. RELATOR (halo Conti)- Em São Paulo?
O SR. R0MULO FONTES- Exato.
O SR. RELATOR (1talo Conti)- A segunâa pergunta. V. S• falou no seu depoimento que há um cerceamento social àqueles que não pactuam mais com as idéia-s iniciais, àqueles que fizeram uma reformulação na sua vida
política, e que hoje sentem um certo cerceãmento. V. S•
poderia me dizer como se processa esse cerceamento em
torno daqueles que mudaram de posição? De que forma,
alguns dados que me permitam entender bem esse assunto, dificuldade de emprego, acessd, com seria isso,
ameaças, desprezo por amigos, companheiros? Como é
esse cerceamento que V. S• falou?
O SR. RÚMULO FONTES- São múltiplas as formas. Isso aí não é situação assim muito fãcil de definir,
porque todos os ex.emplos que V. Ex• citou_acontecem.
Agora, a firmeza interior faz com que a gente se mante~ha de pé, de cabeça erguida.
·
O- SR. RELATOR (ltalo Conti) - Mas- esse Cerceamento- séria entendido como uma espécie ae esttatégia.
de uma tática, de grupos ainda unidos existentes, que estabelecem medidas para dificUltar a vida daqueles que
um dia resolveram mudar de posição?
O SR.. RÓMULO FONTES-- Exatamente.
O SR. RELATOR (halo Conti)- Então -o Si'. acha
que realmente isso faz parte de uma estratégia para que
esses indivíduos, pelo resto da vida, sofram, não digo na
sua totalidade, mas pelo menos assim na sua liberdade
de agir?
O SR. ROMULO FONTES- Exatamente. Inclusive
não só digo que isso aconteceu, como posso citar exemplo de um outro companheiro nosso ao qual rendo lambem minha homenagem póstuma, que foi o Masafume
Yochinaga. Ele rompeu também com o terrorismo e suas
manifestações política e ideológicas, chamado

O SR. RÓMULO AUGUSTO- Mas acontece que
no caso do preso político, essa vida pregressa não foi fato r para anular a ascensão social de outros que tiveram a
mesma vida pregressa, mas que não romperam com o
comunismo.
OSR. RELATOR (ltalo Conti)- Então, há tentáculos acompanh~ndo os que mudaram de função para impedir que- eles progridam, que eles tenham uma posição
na sociedade. Isso é verdade?
O SR. ROMULO AUGUSTO-Exatamente. V. Ex•,
Sr. Diptitaci.o, mostra-não só inteligência ao assunto com
entendiemnto. Inclusive, nessa _oportunidade, quero dizer que a nossa posição é uma posição sui generis, porque cartinha rompendo com voz operária, com Pres-tes,
com Astrogildo Pereira, com Agíldo Barata, Companhia
Bela, tiveram muitas. Algumas, inclusive, não nego que
expressaram acomodação, agora, rompimento po1ítlco
no calor da guerra foi o nosso. Então, ê uma situação sui
generis , que cabe aos Srs. também investigar, para ter
uma idéia, porque acredito que no futuro essa situação
possa se- repetir, e essa experiência nossa possa ser transmitida a jovens que, felizmente, se Deus quiser, vão ter
oportunidade de se livrar como nós nos livramos dos
tentáculos espúrios das correntes stalinistas.
O SR. RELATOR (ltalo_ Conti) - V. S:i. deu muita
ênfase ao terrorismos de esquerda. No nosso entendimento também há um terrorismo de di~ta. As ações
realmente se identificam, são iguais, visam desestabilizar
a sociedade. Então, perguntaria: V. Sa. acredita que também há Uf!l_ teirorismo que podemos chamar de direita
hoje no Brasil? Aqueles que não querem por exemplo, no
meu entendiemnto, aqueles que não querem, não sendo
marxista-leninista, e não querem ã cobertura preconizada pelo Presidente Figueiredo, implantada pelo Presidente Figueiredo, desenvolvida por ele, são terroristas de
direita. Concorda comigo?
O SR. ROMULO AUGUSTO não querem a abertura?

Não! Só porque

O SR. RELATOR (ftalo Conti)- Não. Terroristas
de direita seriam aqtieles inconformados com a abertura
do Presidente Fígueiredo?
Por exemplo, o atentado à Tribuna da Imprensa, no
Rio de Janeiro, o senhor ouviu falar nisso?
O SR. ROMULO AUGUSTO -

É, eu ouvi falar.

O SR. ITALO CONTl - Pois bem, esse jornal era
Q_gosicionista, esse jornat era contra o Govern_o, essejor-
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nal criticava violentamente o GoverriO jusúi'Ou iÕ}usia~
mente, não interessa ail.alisar. -Ele sofreU- u-m- atentado.
Seria esse atentado de esquerda, Um jornal· que estã fazendo um trabalho violentamente contra o Governo?
O SR. RÓMULO AUGUSTO ~ Factualmente,- nO
exemplo citado, eu desconheço. Só que, em tese, eu acho
que a manifestação do terrorismo é uma só.

-dentes, que existia antes de 1964. Depois o PÕRT, chamado Partido do Operário Revolucionário" TrotskiSta,
da IV Internacional.
O SR. ITALO CONTI sigla?

-

Mas V. S• iniciou em qual

O SR. ROMULO AUGUSTO ROMERO FONTES
Ligas camponesas e Partido Comunista.

O SR. 1TALO CONTI- Mas ele tem vâdas origens,
o terrorismo é um só, mas tem suas conotações: um é nacionalista, outro é religioso, outro é econôrriico, oUtro é
político?

O SR. ITALO CONTI- E terminou em qual? Quando V. s~ caiu, pertencia a que sigla? Caiu quer dizer:
quando foi preso.

O SR. ROMULO AUGUSTO- O Sr ..estâ falando
em terrorismo político?

O SR. RóMULO AUGUSTO ROMERO FONTES
-Eu estava fazendo Hgação política com a Vanguarda
Popular Revolucionária, do Carlos Lamarca, através do
atual dirigente -nacional do PT, José lbrain.

O SR. !TALO CONtf- Exatamente. Seria um terra~__
rísmo polítiCo?

O SR ..ROMULO AUÚVSTO ROMERO FONTES
- Mas inclusive a internacional comunista,- em algumas
fases, em algumas épocãs, ela estabeleceu ações camufladas, onde os agrupamentos se camuflavam. Não sei se
pode ter acontecido issõ, porque desconheço faCtualmente a situação. Eu acredito, inclusive, que deve ter
sido coisa de ...
O SR. ITALO CONTI que tenha feito aquilo?

Pode ter sido a esquerda

_Q SR.lTALO CONTI- Sr. Rômulo, muito agradecido pelos seus esclarecimentos. Quero confessar que o
seu foi um dos depoimentos, para a nossa CPI, da maior
valia, e colhemos dados que realmente podem servir de
valiosos subsídios para os nossos trabalhos. Muito obrigado.

O SR. P.RESI D-ENTE (Mendes-Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Erasmo Dias.

O SR. ERASMO DIAS- Sr. Presidente, -Srs. Congressistas, meu caro Rômulo:
O SR. ROMULO AÜGÜSTO ROMERO-FONTES
Nós vamos ser breves porque fomos nós que o convo-Pode ter sido uma tática usada na República Dominicamos para aqui depor. O meu testemunho é simples, é
cana, na Argélia, na própria França. Quem tem um poumais testemunho do que inquisição. O Rômulo represenquinho de conhecimento historiográfico da fase contemta, dentro do movimento terrorista brasileiro, dos idos
porânea, do pós-guerra para cá; sabe que essa ê a fase de
passados e com algumas projeções no futuro, algo que
dissimulação.
nos pareceu muito interessante constar de qualquer tipo
de análise do comportamento terrorista. Ele foi um eleO SR. !TALO CONTI- V, s~ tomou conhecimento,
mento ativo no terrorismo nos idos de 68 e 70, eu sou tespor noticia ou por ver, ou presencioú ou foi testemunha,
temunha disso e ele também é, e que abjurou o comunisda utilização de drogas entre os terroristas. Porque nós
mo, como? como Toledo que abjurou e foi por eles aslemos aqui nos livros, às vezes falam; o próprio Gibeíra
sassinado. E, aliás, um aspecto bem interessante, quem
no seu depoimento, não aqui, ele levantou a hipótese, lequiser ver esse lado negro deste terrorismo comunista
vantou essa questão de drogas, que usavam drogas para
basta consultar o atual Diretor da? de Araçatuba, que é
adquirir coragem para as suas ações. O Senhor afguma
irmão do Toledo, que foi executado pelos seus compavez ouviu falar nisso, oU presericiõU; oU leve conhecinheiros por tef Sido- acus3.d0 de-traidor.~ um ângulo exmento de drogas?
tremamente interessante, e eu me reservo _a_pC!JaS de não
citar outros dados porque, realmente, essa plêiade de eleO SR. ROMULO AUGUSTO ROMERO FONTES
mentos que abjurou, não condicionada por métodos ou- Não, especificamente sobre isso não.
tros pavlodianos, ou outros que possam ter existido. Foi
realmente, nós acompanhamos, uma espécie de espontaO SR. IT ALO CONTI -No meio terrorista o senhor
não ouviu falar?
neidade, como outros tantos que possam ter sido em cerV. S• falou, em seu depoimento, no caráter internacioui.s éPOcas, Segundo eles, torturados, seviciados, e se tornal do terrorismo, citou vârias vezes a Internacional ternaram um tanto quanto irracionais, onde eu cito hoje
rorista. O terrodsmo no ·Brasil teria conotações internauma pobre moça, São Paulo tem Uma dessas experiêncionais também?
cías i.ristes que é veia Piliva, a VÍ!:roca, fi)i].i. do_ Rubens
__ Paiva, que até hoje tem um trauma que a irracionalizou e
O SR. ROMULO AUGUSTO ROMERO FONTES:-·
a transformou t;m uma verdadeira hiena selvagem, que
- Eu acho que ele não teria, ele é braço de uma situação
vai ter só um destino. Deus permita que não seja esse: a
internacional, de um ditame inter?aci~_?n_al. _No caso do
cova ou ~ cadeia. Não ~ai t~r outro destino, t!ll o ô_d~?-~
Comunismo Internacionil.
tal a posição irracível, pelo menõs assim é conhecida a
Veroca nos tempos que eu enfrentei nas ruas de São PauO SR. ITALO CONTJ- Então o senhor acredita que
lo, ainda há pouco tempo. Mas citando certo~ tipos de
o nosso terrorismo teoria ligações, vamos dizer melhor
córfi-p'oáãmento que até talvez sejam passíveis de expliassim, com o terrorismo- Ínfernaéioniii'i
·cações, nunca de justificativas. Mas o que interessa aqui
talvez seja realmente a posição do Rômulo, do ViÕiciiis e
O SR. RÚMULO AUGUSTO ROMERO FONTES
do Hermes, que eu também no momento aqui levanto
- Sim. Há pouco tempo, a própria imprensa -cotidiãlla
minhas preces a Deus, não sabia Que o Hermes tinha
do País noticiou a existeil.c1a Oetreinamento de elemen~
morrido. O Hermes_ era ãutor de Uma série de reportatos da ex-VPR em campus da OLP, da famigerada OLP.
gens, no Jornal da Tarde, que inclusive_ calou profundamente na- época~ da-metodologia terrOrista: da ideologia
O SR.ITALO CONTC- Para terminar, a que moviterrorista, e de como aquilO túdo o transformou futuramento, dentre as várias siglas que nós conhecemos, pormente em um homem diferente. f: um aspecto interessanque os rachas na esquerda eram quase que todos os dias.
te do Rômulo, talvez a platéia aqui não tenha conhecido
V. 5'-começou em que·sigla e terminou em que sigla?
o seu pass~do, o seu presente, o seu sofrimento, que ele
passou e que eu acompanhei, dessa patrulha ideológica
O SR. RÚMULO AUGUSTO ROMERO FONTES
'que não permitia e que não permite, sob hipôtese algu--Foi realmente um emaranhado de siglas. No período
ma, que eles possam ter abjurado a teia de aranha que alda adolescência, fase da puberdade, juventude comunis~
guns entraram e nunca tiveram condições de sair, talvez
ta, ligas camponesas, Movimento Revolucionário Tira~
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por condicionamento mental, até emocional ou político.
O R.ômulo ê; realmenté, um desses testemunhos que eu
acho interessante a sua análise para quem quiser estudar
profundamente o que é o terrorismo, e como o terrorismo pode marcar certas pessoas ao longo da vida, e às vezes fazer uma reformulação. Porque ele foi comunista,
ele foi terrorista, hoje ele não ê comunista e abjura o terrorismo. De modo que é uma experiência válida, vâlida
ná medida em que nôs outros, como ele disse - possamos disso tudo tirar algumas conclusões no futuro,- e
possa dentro de uma teoria terrorista seiVir de alento
para que os outros não entrem, digamos, neste nebuloso
campo da afirmação política ideológica, através da luta
armada e através daqueles tipos de doutrina que Rômulo
conhece muito bem, de que assassinar ê fazer justiça e
roubar é expropriar e que o fim justifica os meios. A me~
_todologia ê a doutrina mais espúria e mais nefanda que
já foi oferecida até hoje, e que o Sr. José Ibrain, nesse livro Esquerda Armada que está à frente do nosso nobre
Relator, que foi o seu companheiro, canta em gênero,
prosa e verso.
De modo que eu não tenho realmente nenhuma pergunta a fazer. Estou apenas corroborando no sentido de
afirmai' âa validade do seu testemunho, da validade da
sua experiência triste, e da validade da sua tentativa que
até hoje permanece de querer reformular uma vida nova,
e enàmtra_r empecilhos na frente, para aqueles que um
dia entraram nessa tra_ma nebulosa do comunismo e que
infelizmente poucos têm saído.
Era só isso.
O SR. PRESIDENTE (Melldes Canale)- Çoncedo a
palavra ao nobre Deputado Péricles Gonçalves.
O SR. Pl'.RICLES GONÇALVES- Sr. Presidente, o
nosso depoente disse que todo terrorismo tem um cunho
internacional. O nosso depoente confessou a sua participação intensa na ação terrorista.
A pergunta que Ihe quero fazer ê, primeiro, se S. S' recebeu orientação, ajuda de alguma potência estrangeira,
direta ou indíretamente? Esta é a primeira pergunta.
O SR. RÓMULO AUGU~TO- No plano material,
realmente eu não recebi o chamado rubro de Moscou,
em termos de provas de peça de inquêrito para chegar
aqui e mostrar aos Senhores. Não. Inclusive, qualquer
moeda interna"cional, quando entra no nosso mercado financeiro, ela tem conversão. Então vai ser difícil qualquer dia alguém conseguir provar. Admite a conversão,
por exemplo, em dólar?
O SR. Pl'.RICLES GONÇALVES

~O

O SR. RÓMULO AUGUSTO -

Não.

Sr. recebeu?

O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Em termos, vamos dizer, de ensinamento?
O SR. RóMULO AUGUSTO ~Sim.
O SR. PERICLES GONÇALVES- ... de terrorismo,
de ação terrorista?
OSR. RÓMULO AUGUSTO- Sim. Estive no Uruguai, no tempo em que, por coincidência, o Sr. Leonel de
Moura Brizola, ex-Governador gaúcho, estava lá hospedado.
O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Esteve na Bolfvia?
O SR. RÓMULO AUGUSTO-- Na Bolívia não estive.
O SR. Pi'JRICLES GONÇALVES -

Paraguai?

O SR. ROMULO AUGUSTO- Também não.
0 SR. Pi'JRICLES GONÇALVES- Então, o Brizola
estava no Uruguai hospedado?
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O SR, ROMULO AUGUSTO -~Por coincidência
existia no Brasil um movimento chamado MNR- Mo·
vitnento Nacionalista Revolucionário, que congreg'ava,
que era um :Jgrupamento terrorista atê virulento- virurento em termos, virulento para o cidadão pacato como
os demais, coisa e tal, mas quando ele manifesta essa virolência que nós vemos, ele encontra o seu ~-_tem que
• encontrar- a sua recíproca porque no caso o intrumento que faz o enfrentamcnto, está agindo em defesa da sociedade.
Agora, o Movimento NacionaHsta Revolucionário
não organicamente mas ideológicamente patrocinava a
causa de Leonel de Moura Brizola. AconteCe que estou
falando aqui para os Sts. e é hoje público e notório que a
guerrilha do Caparaó foi um Movimento Nacion~lista
Revolucionârio. Quem patrocinava ideologicamente, financeiramente, materialmente o Movimento Nacionalista Revolucionário? Leonel de Moura Brizola. Coincidentemente, na época em 1965, estive no Uruguai para
participar de um Congresso Trotskista Internacional participar desse congresso em 1965, e nesse Congre-sso
foram distribuídos documentos dando apoio, su bscrevendo integralmente a defesa das idéias políticas de Brizola. No Rio Grande do Sul, Pôrto Alegre houve o seguinte: isso não consta de nenhum depoimento meu. Estou falando aqui agora; eu assumo- assumo do Oiapoque ao Chuí- não assumo como uma postura modista,
não. O Movimento Nacionalista Revolucionário congregava, inclusive no Rio Grande do Sul, em Pôrto Alegre,
ex-deputados cassados com os quais tive reunião. A tal
ponto, lançamos um manifesto em Pôrto Alegre denominadq_ "A palha está secando". Esse manifesto foi apoiado pela Frente Popular de Libertação. Estou falando
isso porque acho que no Congresso Nacionill é o melhor
receptáculo das _minhas idéias.
Agora, que vai haver deturparção não tenho a menor
dúvida, e estou renegando a segundo plano qualquer deturpação. A não ser que eu seja vítima de uma traiçãoa traição, até Cristo foi traído. Primeiramente, quando
foi condenado por uma assembléia popular.

O SR. PÊRICLES GONÇALVES- Então e<t pergunto ao Sr. se em face dess_es atentados que foram praticados no Rio de Janeiro, no seu conceito~. esses atentados
tanto- na OAB, quanto na Tribuna da Imprensa, quanto o
da casa do Deputado Marcelo Cerqueira, quanto do
RIOCENTRO, todos eles terão suas origens nesta potência estrangeira?
O SR. RÚMULO AUGUSTO -

O SR. ROMULO AUGUSTO- Estando desligado.
E!! voltei e estou exercendo uma vida de homem normal:
cidadão, por exemplo trabalhador. Só tomei conhecimentõ dessa situação pelo noticiáriO da imprensa. Agora, como cidadão, como pessoa humana que sou, eu farei
meu pensamento: dentro do meu pensamento eu acho
que isso aí deve ser tática diversioriista do __M_ovini.ento
Comunista Internacional, e não é novidade__ o_ emprego
-dessa tãtica, nã_o é_rien_hu~ problema novo.
O SR. PÉRICLES -GONÇALVES - A penliltfrlla
pergunta, O Sr. quando foi preso em São Paulo, esteve
r~olhidQ na cadeia sozinho ou com alguns companheiros?
O SR. ROMULO AUGUSTO.- Não.

O SR. Pf.RICLES GONÇALVES ou menos?

O SR. PÉRICLES GONÇALVES O SR. ROMULO AUGUSTO -

O SR. P~RICLES GONÇALVES- Então, a pergunta que lhe fiz: o Sr. recebeu algum- ensiriimento, alguma ajuda de potência -estrangeira.
O SR. RÓMULO AUGUSTO- Se eu fui a M-ontivideu, Sr. Deputado, não fui com dinheiro do meu bolso.

O SR. P~RICLES GONÇÁI:VES- Então, a respos:
ta seria: recebi ajuda de em tantos cruzeiros. Então eu

lhe perguntaria: quem lhe deu?
O SR. RÚMULO AUGUSTO- Eu não me lembro
lá a quantia. Realmente de 65 para cá já faz um bom
tempo ...
O SR. PÊRICLES GONÇALVES O SR. ROMULO AUGUSTO -

Mas recebeu?

Sim. Tranquilo.

O SR. P~RICLES GONÇALVES -O Sr. afirmou
taxativamente que todo movimento terrorista tem determinada potência como matriz, no caso a União Soviêtica?. Certo?
O

s·R. RÚMULO AUGUSTO- EstânCia suprema.

Entre todos?

Exato.

O SR. P~RICLES GONÇALVES - Forairí aplicados aos Srs. alguma violência- física, mental?
O SR. ROMULO AUGUSTO -

Não.

Ora, no momento da prisão, naquela época, não há a
menor dúvida, foram excessos porque excessos estavam
acontecendo no Pais, inclusive malígnos, como assaltos,
assassinalos; explosões. Então, essas pessoas que participam de tais ações, não tenho a menor dúvida, não tenho
porque encobrir o sol com a peneira, não receberam um
caramelo. Alguns excessos é natural do ser humano.

O SR. RÚMULO AUGUSTO- V. Ex• está cerceando ...

O SR. ROMULO AUGUSTO- Então, obrigado.

Quantos mais

O SR. ROMULO AUGUSTO- Setenta.

O SR. P~RICLES GONÇALVES - Eu pediria ao
depoente que se limitasse apenas a responder às minhas
perguntas pelo seguinte; meus companheiros terão também muitas perguntas a fazer.

O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Não estou cerceando. Eu quero apenas respostas às perguntas que estou fazendo a v. s~

Ai é que estã.

O SR. PÊRICLES GONÇALVES--:- O Sr. concebe isso?

---

O SR. Pl':RICLES GONÇALVES - A última perv' s~ é o. único ou exislefi! ~ais alguns dentre~-
ses que foram.presOS,-Que tenham pensado, meditado e
retornado ao caminho do bem, ao caminho da democracia, ao caminho do ~espeito ao _seu semelhante, é sabido
por todos nós que o crime não compensa, V. S• tendo
praticado um crime, arrependeu-se dessa prãtíca e passou a ter um comportamento de respeito ao seu semelhante, Esse comportamento foi só com referência ao senhor ou dentre essas centenas de outros retornaram ao
caminho do bem?
gun~a:

O SR. ROMULO AUGUSTO- Iníéialinente,-quando rompemos politicamente, êramos um grupo de cinco
pessoas. Eu, Marco Vinícius, que está aqui presente;· e
mais trêsjcivi~n-s. Ein seguida vierãm outros jovens-e ficaram em posição semelhante a nossa não só em São Paulo, mas em outros pontos do País. Agora, do ponto de
vista de desbravar, de abrir a picada, como se diz, não
cOm forma violenta - falando em sentido figurado forriOS- nós, através de uma carta-manifesto dirigida aos
joVC:iis-dO-Bi'aSife a opinião pública internaciomil, a qual
é como se fosse um ideário político meu, que a cada dia e
.a cada minuto eU me aprofUndo mais ainda nas posições
que·-extern:ei." IssO com profundO respeito ao povo do
qual faço paite, o -povo nordestirio, o pOVo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A Presidêrida antes -de passar a palavra a outro Parlamentar,

cõmuoica .aQS Senhor_es _Membros desta Comissão que
tendo ausentado dos Oossos trabalhos, por motivo justi·
fiç_adí> •.o nossQ R,elator, o nobre Deputado halo Conti, a
Presidência designou o nobie Deputado- Erasmo Dias
para funcionar como Relator.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Modesto da
Silveira.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Senhor Depoente, v: S• recebeu os elogios· que os Parlamentares
entenderam lhe dedicar. V. S' formulou algumas considerações. e fez alguns apelos para que a Nação, afinal,
denuncie os terroristas e essa gente toda mencionada por
V. S•, inclusive mencionou o próprio Parlamento, a igreja, ·a Universidade, e tantos outros lugares. Pedimos a V.
s~ que esclarecesse, concretamente, a partir do Parla~
menta, quais são esses Parlamentares que devem ser denunciadoS como praticando ações terroristas.
O SR. R0MULO AUGUSTO - Realmente a perg_unta do nobre Deputado está sibilinamente reparada.
Respondo da seguinte forma: É do conhecimento público. e geral a expressão. "comunista''- a expressão não é
o termo, a manifestação, a intervenção, a ação comunista- através das organizações apropriadas e as suas organizações que lhe fazem a vez de fachada. Agora, não
compete a mim identificar a fração bolchevique no Parlamento brasileiro. Se competisse, ela estaria investigada, podem estar certos.
O SR. MODESTO DA SILVEiRA- Volto a formular o seguinte: V. S• fez a afirmaÇão, portanto, deve ter
conhecimento fátko, tanto assíril que em outra oportunidade apontou nomes e fatos, como apontou o nome do
Sr. Leonel de Moura Brizola, o Sr. José lbrahim, e mencionou que há no Congresso, na Igreja, representantes
dessas facções_ vinculadas ao terrorismo, que é o que interessa a esta ComiSsão. Enfim, V. S• sabe ou não de al~
gum -Parlamentar que participe, disso. Se não sabe, diga
que não sabe; se sabe, diga o nome.
O SR. ROMULO AUGUSTO- Não me cabe aqui
indentificar a fração bolchevique comunista ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não pergunto
por fração, mas por fato concreto. E V, S! vem depor
sobre fatos concretos, e ameaçou dizê-los e deve dizê-los
a esta Comissão, porque está sob juramento. Se sabe,
diga concretamente. Não venha me empulhar com literaturas, e sim dizer e apontar os fatos.
O SR. R0MULQ AUGUSTO- Se eu soubesse, por
umã questão de ética, não tendo autoridade e competência para o assunto, eu me reservaria o direito de omitir e
nominar.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S• não teve a
étiCa quando apontou nomes, logo não tem em relação
ao Parlamento.
O SR. RÓMULO AUGUSTO --Esses nomes estã.o
sendo apontados, pública e notoriamente, através de livros e publicações as mais diversas ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Eu não pergunto isso. A literatura a Nação a conhece. Volto a pergun~
tar o seguinte: Se conhece um fato c_oncreto ligado a
qualquer Parlamentar deste Congresso, mencione o fato.
Se não sabe, diga que não sabe e que revelou e que afir~
mau levianamente o que disse~
O SR. ROMULO AUGUSTO Não os reVelei levianamente.

De jeito algum.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Então, diga o
nome. Se não safie, diga que não sabe. Exijo que se diga
os nomes dos Parlamentares que teriam participado ou
que participem de qualquer âçào deletéria do Regi~e _ou,
sobretudo, de qualquer ação terrorista, que é o qUe inte:
ressa a esta CPL Isto é importante para o Congresso Na-
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reafirmo, e o juramento tem implicações legais.

0 SR. ROMULO FONTES - Não tenho relacionamento com nenhum parlamentar.

O SR. RÚMULO AUGUSTO -tudo bem: nobre
Deputado, volto a ratificar a minha resposta.

. O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Um faÍo con·
_creto que o levou a tirar tais conclusões?

O SR. MODESTO DA SILVEIRA fato, não conhece nomes?

O sR. RÓMULO FONTES- O noticiário de jornais
através de certos pronunciamentos que são, que cabem
perfeitamente no esquema político da tática comunista.

cional. Se sabe, diga. Está sob juramento, eu lhe digo e

Não conhece

O SR. RÚMULO AUGUSTO- Volto a ratificar a
minha resposta, que deve estar taquigrafada e gravada.

O SR. MODESTO DA SILVE(RA- Sr. Presidente,
anotei as respotas. O pedido de solicitação para leitura
da gravação ou da taquigrafia pode tomar algum tempo,
mas pelas minhas anotações o depoente afirmou que
existem movimentos comunistas e terrorista na lgreja, na
universidade e no Congresso Nacional. Em determinado
momento chegou a citar nomes, inclusive do Presidente
de um dos Partidos legais, neste País, mencionado o Sr.
Leonel de Moura Brizola. Muito bem, como ele coloc-ou
sob suspeição um fato de extrema gravidade, e de grande
importância para essa ComissB.O, não só para ela, mas
com um desdobramento enorme em relação a esses Parlamentares, se ele sabe, ele deve dizer o que sabe concretamente, e se ê mera ilação ele que o diga. PortantO, Sr.
Presidente, peço a V. S• que de novo reformule a minha
pergunta ao depoente para que ele diga os nomes que os
souber e se não os souber que os revele, dizendo que não
sabe. Se é da sua competência, todos sabem que não é. A
não ser que seja um agente disfarçadO Õu coiSa-parecida,
mas eu quero saber se existe, e se existe, quais os nonles,
Sr. Presidente. Peço a V. S! que reformule de novo a pergunta e que ele concretamente a responda. A resposta
não satisfez, ele não respondeu nada.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Não há necessidade de nós recorrermos às notas taquigráficas. A
Comissão entende, como a Presidência ouviu perfeitamente, quando o depoente, fazendo referências a que V.
Ex~ acaba de invocar, arrolou, dentre outros, o representante do CongressO NacionaL Portanto, a pergunta de V.
Ex.' é válida.
Se o Sr. depoente, ao citar que há elementos do Congresso Nacional, em que o ilustre Deputado pergunta a
V. S• que se V. S• confi.rnia-aS expressões inícialillf:nte ditas. que V. Ex• - sob jUramento aqui prestado - deve
declinar os nomes ou então deixar de fazê-lo por não conhecer e, portanto, a invocação de V. Ex• em relação a
parlamentares envolvidos não convence a esta Comissão.
V. Ex• com a palavra para responder. se confirm_a o
que disse, o que toda a Comissão ouviu, que V. Ex• sob
juramento deve responder - deve responder - à pergunta que lhe foi formulada eni termos parlamentares,
regimentais, pelo ilustre Deputado Modesto da Silveira,
se V. S' conhece nomes de parlamentares que os decline
perante esta Comissão.
-----

e

O SR. RÓMULO AUGUSTO- Nomes especificamente eu desconheço!
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Fatos, então!
Fato, concreto, terrorista que envolva qualquer parlamentar do Congresso Nacional.
O SR. RÓMULO FONTES terrorista que o sr. fala?

Eni tenrios_ de

~~ão

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sim.
O SR. RÚMULO FONTES -

Desconheço.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito bem.
Quais são os fatos, indícícis, idéias que o_tedam levado
a afirmar que no Congresso Naciohal existem parlainentares vinculados a essa ação terrorista deletéria, etc. na
escalada do terrorismo, quando parlamentares foram invocados como participantes desta escalada terrorista?

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Diga um pro·
nunciamento, uma frase, uma palavra que tenha autori- zado esse tipo de conclusão, algum gesto qualquer, pelo
menos, e de que pai-lamentar, teria levado a essa conclu~
são! Um pronUnciamento, um gesto, ações, que tenham
autorizado esta conclusão de que parlamentar está envolvido nesta escalada terrorista. Um só concreto. sem
literatura, o fato, o registro, os Anais.
O SR. RÓMULO FONTES- Eu me preservo, tenho
esse direito de não responder à pergunta do Deputado na
forma como ela foi formulada .. :
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Reformule
como quiser,_ só _quero o fato. E !h~_lemb~o f'l].ais, que V.
S• juroU dizer a verdade do que souber e do que lhe for
perguntado. Do que lhe perguntei, peço um gesto, um fato, uma palavra, um pronunciamento, qualquer coisa de
um parlamentar que tenha autorizado esta afirmação.
Portanto, quero isto e V. S• assumiu este compromisso
de dizer do que souber e do que lhe for perguntado. Se
sabe, diga a resposta; se não sabe, diga que não sabe!
Reformule como quiser, quero o fato!
O SR. RÓMULO FONTES- Não sou eu o inquiridor.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Diga um fato e

os Srs. parlamentares se entenderem que a formulação
da pergunta está inobjetiva, gu sugestiva de resposta, ou
!,iigO Parecido, que por favor interpelem e a reformulem
por mim.
O-SR. ERASMO DIAS- Permite um aparte, Deputado?
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lassem a minha pergunta, atê se ela fosse sugestiva de
resposta. E V. Ex" está dando a resposta que lhe interessa
ou-que V. Ex' pensa que lhe interessa. Portanto, refor~
mule a minha pergun'ta se ela não foi bem formulada, reformule de forma objetiva e concreta para que ele tenha
elementos de resposta. Ele não estâ entendendo a pergunta, eu creio que todos entenderam, até eu endendi.
O SR. PRESIDENTE- (Mendes Canalle)- V. Ex•
me permite'?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -

Pois não.

O SR. PRESIDENTE- (Mendes Canalle)- Ilustre
Di:putado, V. Ex" já SQ.!icitou a esta Presidência e o Presidente reformulou a pergunta. Mais uma vez a Presidência volta a fazê-la, porque reconheço da maior gravidade
que um depoente, dentro desta Casa, alegue a existência
aqui de parlamentares ligados a movimentos dessa natureza, e cabe, portanto, a esta Comissão, apurat os fatos.
Portanto, a Presidência avoca-se, se permite assim fazêlo. a que o Sr. Depoente responda, à indagação na forma
em que o Deputado a fez: Se tem conhecimento, como
anteriormente alegara, de parlamentares envolvidos em
movimento terrorista, que decline o nome, ou os nomes e
o fato.
O SR. ROMULO FONTES Presidente, eu desconheço.

Na atualidade, Sr.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Sr. Presidente,
na atualidade desc_onhce, inclusive fatos, como perguntou V. Ex~. O que vale dizer que ele conhece um passado;
pois então que o diga, porque tem reflexos na vida parlamentar. Muitos parlamentares do passado, cassados, são
candidatos hoje, e têm reflexos na vida parlamentar. Pois
eittãÕ~que éugâ o faú:l""e: a pessoa, e o ex-parlamentar que
eVentualmente pode voltar.
O SR. ROMULO FONTES -

Em tese...

O SR. MODES.TO DA SILVEIRA- Perguntei em
fato, não em tese. Tese também entendo alguma coisa.
Pergunt~ fato e ~ão _tese!

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sim, com todo
prazer.

O SICROMl.JLO AUGUSTO- Sei que o Partido
Comunista Brasileiro já foi legal. Então tem urila bancada comunista, constituída de vários Deputados ...

O SR. ERASMO DIAS -Eu não tenho aqui nenhuma procuração do depoente, mas data venia. da posição
de V. Ex~ tenho a impressão que está havendo aí um
pouco de' dialética.-_ Pelõ que entendi, OdepOerltC realmente falou ...

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Sr. Presidente,
para não perdern:tos mais tempo, não perguntei em tese,
pergUntei fatos, só quero fatos ligados a pessoas.

-OSR. MODESTO DA SILVEIRA- Não tenho culpa de haver dialêtica no mundo, se ela existe...
O SR. ERASMO DIAS - t:. que sou lógico, não sou dialêtico. Dialética não entendo. Entendo lógicã..
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. Ex! afirmou;
portanto, V. Ex• sabe. Eu lhe dou liberdadC para reformular a minha pergunta. Reformule-a como quiser.

ó SR.. ERASMO-DI~S --:- Eniao, vou procurar colocar dentro da lógica e interpretar a dialética com que V.
Ex~ está colocando o problema. O que me parece é que
realmente o depoente fez uma colocação, no meu entender, indevida, de que todo o princípio de movimento comunísta seja terrorista e em sendo terrorista tem que ser
comunista, e que pode ter havid() um entendimento dele
manifesto dentro do parlamento, de tendência comunista, tenha havido aí a ligação, o que eu também concor~o
que foi mal colocado. E agora vem mais. Mas sou daqueles- não como o depoente- que entendo que todo intelectual, nos termos em que o Bispo de Juazeíro ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Peia ordem, Sr.
Presidente, é uma questão de ordem. Então retomo a palavra para dizer o seguinte.: Veja bem, tive o cuidado e
até transferi aos meus nobres colegas para que reformu-

O SR. ROMULO AUGUSTO - Respondi, Sr. De·
putado, que na atualidad~ desconheço ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S• disse "na
ãtUalidade." E no passado? Algum parlamentar que no
passado, certamente está casado, porque o sistema cassou centenas de parlamentares, muitos dos quais está
pleiteando voltar. Se V. S• conhece um parlamentar, não
da atualidade, mas do passado, que tenha praticado ato
terrorista, diga o nome e o fato que vincula õ nome!
~ O SR. RÚMULO AUGUSTO- Não falei de Depu·
tado que· tenha praticado ato terrorista.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - A expressão eu
a peguei ipsis litteris: "Hoje estou consciente que o Brasil
vive_de novo a escalada terrorista e que ela se revela na
cátedra, no púlpito e no Parlamento". Muito bem.
Quanto ao ..hoje,'' V. S' acabou de responder que na
atualidade nào sabe, isto é, negou o que havia afirmado.
Disse: "na atualidade não" o que vale dizer que no passado sim. Então, diga do passado, já_ que todo o seu depoimento não se fundou nos objetivos desta CPI, mas
contou histórias do seu tempo e do seu passado. Então é
desse tempo, é desse passado que V. 8' sabe pois então
diga.
Fato e pessoa ..-:literatura e tese não interessa a esta
CPI, pois já temos bastante.
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O SR._ RÓMULO AUGUSTO- Em termos de fatos
e pesso-as, com-o o- Deputado pergunta, eu desconheço.
Agora, sei Que no Parlamento brasileiro houve uma ban~

cada comunista até -1947, se não me engano.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Quer dizer que
ser comunista é ser terrorista?
O SR. RÓMULO AUGUSTO-- A principal matriz,
a matriz ideológica do terrorismo é o corounis_m_o.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito bem! E
o fato que autoriza V. S• dizer que essa bancada ou qualquer outra praticou ato tCrr0r1Sta? Quero o fato.

O SR. RÚMULO AUGUSTO - S.:. Deputado, eu
não falei que deputado praticou ato terrorista. Disse que
houve uma bancada comunista no Parlamento ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -

Que praticou

ato terrorista?
O SR. RÓMULO AUGUSTO- Existiu. uma ban~
da comunista no Parlamento ...

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Atê nós sabe·
mos disso ... O que estamos· qtrenüidõ- é-- ifutra-·caísa.
O SR. ROMULO AUGUSTO~ Não_ estou di~ndo
que ele fez assalto a ban_co, que ele seQUestrou ...

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Quer dizer que

v. s• não sabe? se s-abe, diga objetívamente, se não sabe,
confesse como já o fez:

~m.

J1!tação

a _"a,tualmen_te".

O.SR. ROMULOAUGUSTO- Dessa forma eu não
sei.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Rcformul<-a de
outra forma para nos dar nomes, isto é, pessoas e fatos,
porque é isso que interessa à lei 1 •
O SR. ROMULO AUGOSTO - Dessa forma não
sei.
U SR. MODESTO DA SILVEIRA - Não .sabe!
Muito bem.
E quanto ao púlpito, cátedra, a Igreja, a universidade?
V. S• afirmou que, do mesmo modo, em relação ao· Parlamento~ a Igreja e a _universidade. P_pr,tanto, o que interessa hoje é isso; por fav()r, diga o-fato e a_Qessoã. A -Igreja, por exemplo. o púlpito, o que vale dizer um religioso,
o que vale dizer um padre, um bispo, um arcebispo, um
cardeal, ou quem sabe _o _Papa - eu não sei.
O SR. ROMULO_AUGUSTO- Este livreto que tenho em mãos, do_Movimento Revolucionário 8 de outubro, organização terro_ristasLLL

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Sr. Presidente,
gostaria de_ver o__ liYr_o.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) V. Ex• será
atendido.
O SR. ROMULO_AU.GUSTO :---Eu o adquiri na Livraria da Pontifícia Uni_yersidade Católica de São :Paulo.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Em

o~tras

pa·

lavras, V. S• afirma que esta livraria e outras são terrorista?

O SR. RÚMULO AUGUSTO- Não! Estou dizendo
que ela vende literatura terrorista.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Estã certo. Mas
não estamos exatamente fugindo de literatura. Vamos
ver o nome do autor, quem sabe seja ele o responsável.
V. S• teria que nos dizer,já que afirmou que a-escalada
terrorista se encontra no Parlamento, na Igreja, e na
Universidade, queremos o fato e a pessoa _que estaria
praticando essa escalada terrorista, seja no púlpito, seja
na universidade, porque é exatamente iSso que esta CPI
,]Jusca. Ela busca exatamente o que V. S• afirmou, de for~
ma ~enérica; eri:t tese; e nós qUeremos o fato.

-

---

O SR. RCMULO AUGUSTO....:: Sr; Deputado, volto
a repetir: abandonei as atividades subversivas da ação
armada terrorista, em 1970. Então, não tenho convivência, -vivênCia com eteinCntos -áa- ~üualidãáe~
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Então, por que
razão V. s~ afirmou que existe escalada terrorista no Parlamento, no púlpito, isto vale dizer, o padre, o bispo.
Qual desses padres e.'>tariam envolvidos no mov"imen-to
terrorista? Já que é o que realmente estamos procurando
aqui.

O SR. RÚMULO AUGUSTO R. FONTES- Citar
nomes eu não poderia, porque não sei. Os jornais não fa~
Iam, eles só dizem que deputados pregam idéias socialistas, comunistas. Isso no campo intelectuai.-Não estou faTállâo =nó"C<in1Põ- fãctual
~O

Maio de 1983

----

SR. MODESTO DA SILVEIRA -

Respondeu.

Então, agora quero que V. S' nos informe qual foi ojor~
nal, qual foi o parlamentar e qual foi o fato apontado
PelO Jornal,"·e se v. s' podejuntãr sêu dePoimentO esse
jornill qUe ãfirma iSso que v. s• afirrllou: que hã unla es_c<U.acta_.teuori.sta praticada por essas autoridades parlamentares, _eclesiásticas e universitárias? Diga um jornal
que tenha apontado um nome vinculado a um fato terrorista.

ac;

O SR~B.úMULO AUGUSTO R. FONTES- Não
estou entendendo. Não respondo porque não entendi a
pergunta.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Vou es_c_larecer
melhor a idéia. Aparentemente não tenho a inteligência
de V. S• para ser um pouco mais claro. V. S• informou,
ou derivou para transferir a responsabilidade: eu perguntei o· fato concreto __e a pessoa ...

--os.R: ROMULO AUGUSTO R: FONTES- Mas
eu falei no campo das idéias, não falei no campo dos fatos,

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S• transferiu
a responsabilidade da resposta para o jornal e quero
ber quais foram os jorna1s "que afirmaram isso?

sa~

O SR. RÚMULO AUGUSTO R. FONTES- Não
transferi p"ãra o jornal. Existe no campo das idéias, no
campo intelectuaL

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito bem! V.
S• já afiriitCn.i-que reãlmente esse negócío de nautralismo
F pipo furã-do, __ ou coisa parecida, que só exiStem duas
coisas no mundo: o mundo comunista e o mundo d_emocrático e o resto é papo furado. Agora, V. S• coloca, no
mesmo plano, as idéias e o~ fatos, Então perguntaria~ V.
S• se as idéias, a literatura que as pessoas façam também
são terroristas?

O SR. RÚMULO AUGUSTO R. FONTES- Sei o
seguinte: Baconini não tinha nome de terrorista, ele defendia a colocação anarquista, mas o grupo dele fazia
terrorismo. O Lenin, antes da tomada do poder, teve um
irmão que praticava o terrorismo através do grupo "Naradonaia Volta".

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Então, lá na
União Soviética, nesse tempo, havia terroristas e outros
que não praticando o terrorismo defendiam idéias. E o
Brasil? A nossa preocupação é Brasil. Realmente, estamos com um problema grave, é bem verdade de que V.
S• tem uma tendência para generalizar, em falar em tese,
porque afirmou que tudo é papo furado, que é comunismo de um lado e não~comunismo de outro, e que as ideias seriam terroristas, V. S• estaria colocando tudo no
mesmo plano, não é? O plano das idéias ... __

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Eu pergunto,
não respondo.

O SR. RÚMULO AUGUSTO R. FONTES- Então,
se se manifesta dessa forma, no campo das idéias, o co~
munismo que se baseia no marxismo-leninismo é totali~
tário, é terrorista.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Nesse caso, o
terrorismo, não do seu tempo- V. s~ se confessou um
terrorista- mas o de hoje no Brasil é praticado- posso
enumerar alguns fatos para que V. S• se lembre, por
eXerãplo: o seqUeStro e espancamento de Dom Hipólito,
o RIOCENTRO, 8. OAB, a Câmara do Vereadores, seqUestro de autoridades, destruição de bancas de jornais,
Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, explosão do
palanque do PMDB no Rio de Janeiro, e outros inúmeros ato.s de terrori.smo~ inclusive recentes, depois do
RIOCENTRO jã houve outros. Esses seriam _a tos terroristas praticados pela esquerda brasileira ou internacionalmente?

O SR. RÚMULO AUGUSTO R. FONTES -

Des·

conheço os autores materiais desses fatos. Acredito que
no campo político isso só possa ser coisa do comunísmo,
dos comunistas, numa tátíeã,
____Q_Sg_:__MOD~S'fO DA SILVEIRA - Vej.il bem. EsSaS -pessoaS vlnCuiU-das ã e-ssas entidades. e -pessoaS- São
~acusadaS- 'de c0ffiunlst3s. Os Corili.JniStãs seriam· aSSim
uma espécie de sadomasoquistas ao ponto de jogar bom~
bas em si mesmos?

O SR. RÚMULO AUGUSTO R.

fONTES-~

Nlio

tenho a menor dúvida.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S• admite
que a direita seja te-rroristã?

O SR. RÚMULO AUGUSTO R. FONTES- Des·
conheço essas formulações, direita, esquerda nci campo
polítjeçt.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Ah! boni, en·
tão chega.

QSR. RÚMULO AUGUSTO R. FONTES- Acho
que o comunismo-luta com as idéias democráticas. Nessa
luta, ele usa, lança mão_ dos meios os mais variadospossível, inclusi-ve acoberta uma ação usando_ um rótulo
que não está diretamente Hgado a ele,
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito_ obrigado. Nesta formulação dicotôníca e maniqueísta, eu perguntaria a V. S• - Hitler e M ussoline eram comunistas?
Pinochet é comunista?
O SR. RÓMULO AUGUSTO - Desconheço essa
realidade atual, inclusive, respeito as autoridades consti~
-tuídas do meu País e dos países com o qual o meu País
mantém relações diplomáticas e comerciais. AS:õra, do
ponto de vista histórico, de Hitler e Mussoline, o que
posso afirmar a V. Ex• para atender á sua pergunta, é
que Hitler- o nome do seu partido era Partido Nacio~
nal Socialista, e o Benito Mussoline, da Itália, ele foi so~
cialista, no campo das idéias socialistas, inclusive foi um
dos fundadores de um jornal socialista.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA~ Peço a V.-S• -

O SR. RÚMULO AUGUSTO R. FONTES- Tenho

que não tergiverse. V. S• colocou no plano do sim e do
não, colocou formulação maniqueísta. V. S' disse que há
o mundo comunista e o mundo anticomunisfa. Muito
bem. Perguntaria a qual desses mundos se filiava o siste-ma hitlerista, mussolinista e outros que poderia meneio~
nar, sem a preocupação de relações internacionais, até
porque o Brasil não tinha relações internacionais comes~
ses governos, ao contrário, lutou contra eles. Quem eram
eles, eram eles comunistas ou estavam do outro lado.

idéia toralitáriaL_O terrorismo não se manifesta através
de umã imposição da violência? Essa imposição não é to~
talitáda?__

lações internaciorlais, Sr. Deputado, falei da atualidade.

OSR. RÚMULO AUGUSTO- Quando falei em re-

•
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Na sua pergunta V. Ex• falou num país aí com o qual o
Brasil mantém.

O SR. MOOESTO DA SILVEIRA- V. S• entende
de história e só falou de história, de literatura e tese e,
port<~nto, V. s~ conhece muito bem Baconini e todos esses autores de paísi::s muíto màis frios do que Itália e Alemanha. Quero saber da Itália e Alerii.anha que V. s~ conhece muito bem. Aliás, até eu sei, alunos de primário
já sabem quem foi Hitler, quem foi Mussoline etc. e já
tem uma idéia em relação quando estudam OSPB. Pois
bem, perguntaria eles se situavam no campo comunista
ou do anticomunismo?

os

O SR. RÓMULO AUGUSTO- Ao Partido Nacional Socialista, então, no campo do dito socialista.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr.

Pr~idente,

está evidente que o Hustre depoen-te poderia responder,
já que respondeu a questões extremamente mais complicadas, inclusive dando verdadeira aula de história do comunismo, ele se recusa a responder o óbvio e até por ser
o óbvio passo à frente, só para perguntar o seguinte quais foram os a tos terroristas praticados pelo depoente?

O SR. ROMULO AUGUSTO- No campo da ação
material não pratiquei nem assalto, e nenhum atentado
contra a pessoa humana. Os àlOs terroristas qUfdii em
vários pontos do Brasil, foram participar de reuniões comunistas, orientar, dirigir.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Quais foram os
processos a qUe respoi1Ueu perante a Justi_ça, Auditoriais, etc.?_
O SR. RÓMULO AUGUSTO~ Respondi proce_sSo
na Justiça Militar, Auditoria de Recife, 7~ Região Militar; Audi1oria de Fortaleza. 10~ Região Militar eAqditoria de São Paulo, 2' Auditoria Militar.
-

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,
por hora, encontro-me satisfeito_ e. me res~rvo para perguntar ao fin-al, poique-acho ê um depoente muito importante e eventualmente faltam alguns dados aqui e, ao
terminar, _eventualmente, peço para voltar à pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -

Não ~há

mais parlamentares inscritos para procedCr perguntas.
Assim mesmo, a Presidência coloca a palavra livre.

o·sR. RAIMUNDO DINIZ- Sr. Presídente, peço a
palavra.
o-s-R. PRESIDENTE.(Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Raimundo Diniz.
O SR. RAIMUNDO DINIZ- Queria fazer uma justificativa do porquê não vou fazer nenhuma pergunta.
Vou ler o depoimento do depoente, outra vez, reler, ler
com muifo cui3ado a iO-quÍfiçào ·-reHa PelO Oep-Útado
Modesto da Silveira para ver se entendo, porque realmente, eu _não._entendi. Posteriormente, no fu~u_ro, por
essa razão não vou fazer nenhwlüi -p-erguniã. Em linguagem jurídica, a testemunha foi desmontada
através da inquirição, e caberia a mim, se fosse advogado
de defesa da testemunha, remontar, tentar desfazer, refazer aquilo que foi desfeito. Mas não é esta a minha-Posição. Teria que perguntar mais para me informar, estou
altamente informado, tão informado que não entendi.
Vou ter que ler outra vez, -reler.
Esta a justificação que queria dar do porquê não fazer
nenhuma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Esgotada a
lista de inscricão, a Presidência consulta aos Srs.
membros da Comissão se_ devemos prosseguir ouvindo o
depoente Marcos Vinícius Fernades dos Santos ou se
suspenderíamos nossos trabalhos pata recomeçarmos às
15 horas.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Sr. Presidente,
peço a palavra para um brevíssima questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra a-o Sr. Modesto da Silveira para uma questão de
ordem.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- O_ depoimento
de hoje m~_rece uma análise mais acurada, até porque o
luramento formulado pelo depo~nte pode ter conseqU_ências legais. Pediria a V. Ex• que determinas&! o apressa- mento da tradução da taquigrafia e da gravação para
que esse parlamentar que pede vistas para exame das
conseqUências do juramento, se foi cumprido ou não.
O SR PRESIDENTE (Mendes Canale)- V. Ex• sf:rã
atendido.
Fica ainda a pergunta feita à Comissão com relação ao
que acham, se devemos prosseguir nossos trabalhos?

JJ SR.. RELATOR (Erasmo Dias)- Pediria ao Presiw
dente, .com anuência do depoente, e submetido ao plenário, que prosseguíssemos, mas que_se fizesse um apelo
_ao depoente,_tendo em vista que a norma da _Comissão
dá um certo prazo para que cada um deponha, para que
úque pautado dentro de !,!fi certo tempo, e mesmo qualquer (inaud{ve!) perderia o da condição de trabalho. De
modo que o depoente se dispusesse a ser sucintamente
breve para que pudesse passar à fase de inquirições jâ
que tenho quase certeza que (inaudível) de depo"iminto
são os mesmos, naturalment~ que o prazo que a Co_missão tem ú-abalhado, satisfaria nosso (inaudível} --

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Á Presidência agradece a presença do Sr. Rómulo Augusto Ro- ~ero Fontes e convoca o Sr, Marcas YinJcius Fernandes
para que se assente. aqui a nossa direita, a fim de que se
proceda ao seu depoimento.
A Presidência solicita ao Sr._ Marcos Vinicius Fernandes dos Santos que proceda ao compromisso qral.
O SR. MARCUS ~VINICIUS FERNANDES DOS
SANTOS-- Faço, sob palavra de honra, promessa de
dizer a verdade no que souber e no que me for pergunta-

do.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) .--: Cruna palavra, o Sr. Marcus Vinícius Fernandes dos Santos.

O SR. MARCUS VINICIUS FERNANDES DOS
SANTOS - Gostaria, inicialmente, de agradecer esse
conVIte do Congresso Nadonal, oportunidade rara no
nível de professor, e me confesso _um pouco cansado e
também surpreso com todo esse ritual a· QUe não estou
acostumado. Gostaria de ratificar, com outras palavras,
obviamente, quase tudo que foT âitO PelO meU Cole8ã. de
profissão, meu amigo e companheiro, Rómulo Fontes,
_embora não.possa ser tão rico em frases.e palavras como
--cle foi, e tão forte na sua maneira de dizer, no seu ~ilio
cionalismo aqui manifestado. Acho que ele extravazo~.
num ce.rt_o sentido, a forma e talvez tenha até cometido
uma c~isa indevida, conforme ele foi tornando claro
aqui. Em certo sentido, eu compreendo a posição dele,
tanto emocional, porque no fundo ele tentou sintetizar
uma vivência- a palavl-á é, talvez vivência.....: que-pesou
demais na_ nossa vid,a, na_ vida dele e na minha vida,
co~o ~a vida de outros companheiros a ponto de levar
alguns deles ao suicídio. Eu compreendo que, em certa
medida ele pqssa ter se excedido em palavras. ComPreendo e seria até indulgente em relação a isso çmbo.ra
não me compete julgar o tipo de pronunciamento que ele
~fel;, mas estou dando o meu julgamento pessoal. Ele não
poderia ser, por exemplo, no sentido de dar nome a um
- -mestno· e porque, quando se trata de movimento terrorista, e não só um movimento terrorista como um movimento comunista ou qualquer movimento ilegal, as pesw
soas que participam dele cuidam bem de evitar que os fatos apareçam, principalmente se fosse caso de um conttressista, porque é muito difícil, evidentemente, citar
fato e o nome que tivesse comprometido. Eu julgo até
que, se fosse o caso, ele deveria, muito antes de vir aqui
ao Congresso Nacional, ir à Polícia ou ao Departamento
de Ordem Política e Social ou qualquer órgão de segu-
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rança, e informar sobre a atividade. Mas não deixo de_ter
aqui as minhas dúvidas e as minhas suspeitas de que possam existir Congressistas, um Deputado_ q1,1_e_ tenlJ:i YinculaCõeS, ÕrgânicaS -ou não, mas que tenha pelo menos
simpatia por qualquer ação clandestina e ilegal, no político. Mas eu -disse isso aqui só para introduzir o me_u depoimento e queria firmar, mais ou menos a minha posição, que foi uma posição já assumida por nós, eu, Rôrhulo e vários Outros companheiros, há muito tempo
atrás, de repúdío ao terrorismo a partir de uma vivência
também de uma vida política no meio terrorista, no meio
comunista, no meio esquerdista. E, ratificando mais uma
vez essa posiçã_o, venho dizer que, no meu entender, por
exemplo, qUalquer atividade terrorista, de esquerda, ou
direita. ou centro ou meio, etc., acho que qualquer atividade terrorista é uma atividade totalitária, atividade não
inteiramente totalitária porque o totalitarismo não ê atividade polític-a mas é- produto de uma atividade totalitária. Todo terrorismo, no meu entender, é contrário a
uma política liberal, ~neste se_ntido é que eu condeno e
continuo a cOndenar. Então já condenei uma vez e continuo a condenar çste tipo de atividade. Sofremos uma
série de perseguições- aquilo que o Rómulo disse .é verdade- e tenho sofrido, ainda, pelo fato de haver condenado isso algum dia na minha vida. E condeno o que se
chama de direita ou de esquerda ou qualquer tipo de terrorismo.
Eu me coloco à disposição dos Srs. Parlamentares
para qualquer tipo de pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Com apalav!a o ilustre Relator, Deputado Erasmo Dias._
O SR. ERASMO DIAS- Sr. Presidente, Sr. Depoen~
te, Srs. CongreSsiStas,: .Há um primeiro posiciOnamento
aqui, que me parece válido. As_vezes, certo eqUaciona~
menta etmológico e o _calor de certos depoimentos podem ter aqui_ cer!~ conotações, e: quem as ouve ao seu
sabor e as suas interpretações.
,
- -_ ê sabido que nóS temÕs tido aqui inúmeros depoimenw
tos_- ouvi há poucos dias, falar em terror e v-iolêrlcia- da
-primeira à óltima página do seu discurso _es_crito, acusan~
do, inclusive~ a Ca.rnpa_nhia Hidrel~tric_a de São Francis--~_o, acuSarlctÕ _,9_I(:~im_t:;__@mo_s9niVef:!le_ comº terrorismp
~ em tese lOgicamente, estamos fafando dos atas_ e dos
~ f~los precisos _dos quais esta CPI se instalou, estãO-bem
caracterizados.._ Estamos falando em tese. O nossp Bispo
de Juazeiro disse em. alto e -bom som, "inclusive deixou
por escrito, que nós vivemos num terrorismo latente e
que o grande_lerrorista é _o Gov.erno·,

·vimos, há poucos dias, o nobre JuriSta José Carlos
DTas afirri1af que terrorismo quem fãz é a polici3.-.15e
mo-do que, genericament~ - repito.- n~o aos ia.~~s e
-áws aos quais eSta Corriissào está pertinente, mas temos
VistO'aqurCertaS-digreSsOes sobre terrorismo, violência e
não tem ·sido poupado o Governo sob todo e qualquer tipo. O tal do DOJ-CODI tem aqui sido cantado c_om_o
·sendo o gniride terrorista desta Nação. E riào vi ninguém
e nenhum órgão poHtico apontar quem é o DOI-CODI,
o nome dâ nome aos bois. É DOI-CODI, é reglm,e, e fica
Pdr issõ mesDl"o~t>e modo que está faltando também, em
matéria de dar nomes aos bois, tem muita boiadã andando por aí, mas saber de quem é o boi ninguém disse ·até
hoje.
Apenas para situar o problema. Eu acredito, piamente, que o depoimt!nto que aqui p~ssou, e neste ainda ~gow
ra afirmou, que não está a fim de ligar o Parlamento e algum Deputado a um ato terrorista vigente. O que eu
acredito_~ que tenha se expressado e cada um se expressa
de acordo com a sua forma e qu__e possa haver parlamentares coro idéias comunistas. Isso eu estou cansado de dizer aqui, e estou cansado de assistir na tribuna da Câmara, inúmeros Parlamentares usarem determinada cantilena que, para mim, é interpretada, no meu conhecimento
é marxismo-lenínismo puro. De modo que, não venha ficar aqui prurido de que alguém seja simpatizante ou comunista, além do mais, quem é simpatizante nunca diz
que é mesmo. A grande chave dess_es mascarados é que
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nunca -souberam assumir a responsabilidade de se_r comunista ou não, Por isso que querem, inclusive, que se

legalize.
Mas, a minha introdução, a minha pergunta, feita essa
ressalva, porque tenho certeza que V, S! ne_m_o_ Vinicius
nem o Rômulo não teria duvidad_o de que o Parlamento
tenha participado de terrorismo - era só o que faltava
- como tambêm a igreja, mas que hâ padres ligados a

idéias progressistas marxistas, cito um- aqui, Dom Paulo
Evaristo Arns. Dou nome aos bois, porque ele é mesmo
de tendências progressistas com algum cheiro mandsfa e
já disse isso pessoalmente a ele. De modo que não seria
aqui que eu ia deixar de dizer.
Mas, queria apenas fazer uma pergunta ao nobre depoente: Quais forain, i"ealmente, as razões mais profundas que flzeram com que os Srs. abjurassem o comimismo e toda a sua técnica, em toda a sua doutrina, naqueles anos vizinhos de 65 a 70, 73, que colocou hoje, nesta
condição: Qual foi,. realmente, digamos, essa luz que os
i:luminou e os tirou das _trevas_do comunismo e o:; «.olpcou nessa -posição de hoje?
Este é o grande ponto de interrogação que eU goStã.fia,
em princípio, que o ViníciuS transformásSe de modo
mais claro e preciso.
O SR. MARCOS.VIN{CIUS :- Te_ntando_sintetízar
ao máximo, o Deputado me pergunta sobre as razões
mais profundas. Foram sentirmo-nos como seres humanos e adotar uma filosotia a partir daí, ou ter reencontrado algumas raízes de humanismo nas pessoas que nos seguiram também.
Mas não foi a razão mais p-iofunda. Foi todo um processo político que vivemos anos e anos, de discussões, lutas e debates, até chegar a um ponto que se tornou necessáfio, Já -como imperativo de viver mesmo, fazer esse
rompimento, j:iOrque entendemos naquela época que O
Brasil vivia um processo polivarização polrticã muitíSsimo radical. Quer dizer, tínhamos três constituições ou
leis de segurança nacional modificadas uma atrás da -outra, em 1969.
Então, o nosso objetivo foí'abrir uma frente política
de combate_ao terror. Acho que todo o mundo se lembra
a esquerda golpeava e a direita golpeava, etc, usando
esse tipo de o jãrgão. Mas, havia quase um clima de
guerra civil muito sEria rio País e entendramos, naquela
época, jâ por havennos vivido na esquerda, compreendíamos muito bem esse tipo de política que a esquerda praticava, entendemos- que faltava não só ao Governo e ao País também, o Congresso me parecia que n-aquela época estava bastante silencioso em relação àquele
processo de luta e entendemos que era necessário abrir
uma frente de luta política, não apenas militar contra o
terrorismo. Achãvamos que era necessário um combate
político, ao nível da palavra, e aquilo era uma ação espetaculosa, existia todo um clim_a _de propaganda e publicidade, que era possível criar através de argumento contra
o terrorismo, e partimos para isso. Mas realmente, o que
em termos de profundidade nos levou aquilo, acho que
foi um sentido humanista.

O $R. PRESIDENTE. (Mendes Canalo)

~

A Presi-

dência consulta os Srs. Parlamentares quanto às perguntas que queiram dirigir ao depoente. - Prevalece a inscrição, anterior. Casualmente, o nosso ilustre Deputado
Erasmo Dias que estava falando primeiro e funcionando
como Relator, acumulou. Com a palavra o nobre Deputado Péricles Gonçalves.

O SR. Pl':RICLES GONÇALVES ----'Sr. Presidente,
não ê demais enfatizar que a nossa Comissão tem porescopo a apuração de ação terrorista, violência.
Nós aqui, absolutamente, não estamos interessados,
particularmente eu, em credo filosófico, político, de
quem quer-que seja.-- Se tivéssemos que dar nome aos
bois, segundo o meu irmão Erasmo Dias, terfamOs que
extgir, priineiro, que o GOverno -concedesse permissão ao
registro do Partido Comunista; para que pudéssemos
conhecê-los publicamente. Nesta ordem de idéias acho
que a coisa escondida como está só podemos mesmo fa-

zer a nossa-açào contra os terroristas, contra _os que pra·
ticaram violência, crime contra a pessoa, contra a coisa,
cçmtra a Nação.
Vou fazer a V. S•, Sr. Depoente, a mesma pergunta que tiz ao seu antecessor,jã que S. S' foi sucedido por V.
S• e que V. s~ também deu uma demonstração ineqUívoca, até com palavras, quase que referendando totalmente, senão parcialmente o que ele disse.
A pergunta que lhe faço e que tiz a ele é se a ação terrorista~ no seu conceito, praticada no Brasil, obedece a
uina norma internacional, e se_ essa, seqdo a resposta
afirmativa, qual a Nação, qual o País, matriz dessa ação.
Essa é a primei~a per~unta.

Maio de l983 -

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Tenho. Tem alguns que foram indiciados. Agora sobre a
~-~~eridade ou não deles, _de~ende deles.

O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Faria, hoje, uma
revisão do seu passado de militante guerrilheiro, nessa
guerrilha urbana, se é que podemos chamar assim a ação
praticada por V. S•?

O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- Se eu
faria -uma revisão?
O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Se eu faria uma
revisão?

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Gostaria de um esclarecimento.

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Não
entendi o que

O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Se a ação terrorista praticada no Brasil, açào terrorista de violência,
não de idéias, de violência, se ela tem uma conotação de
i'nierna:Cionalidade, e em sendo afirmativa a resposta,
qual a nação que seria a matriz, a fonte geradora dessas
ações?

O SR. MARCOS~ VINICIUS DOS SANTOS- Eu
queria um _esclarecimento:_ ação terrorista pratícada no
Brasil...

SR. PÉRICLES GONÇALVES -

Violência.

~eria

uma revisão.

O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Do seu comportamento.

O SR. MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS- Se eu
hoje não faria o que fiz. Acho que é pergunta de consciência, muito difícil de responder...
O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Não pensou nisso, ainda?
~ Ô SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Se eu

faria outra vez tUdo o _que

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Eu
diria que parte dela sim.

fiz~

O SR. PÉRICLES GONÇALVES -

Exato!

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Eu

O SR. Pf:RICLES GONÇALVES-- Perguntaria, a
mesma pergunta que fiz ao seu antecessor: Se o Sr. recebeu algum ensina-mento, alguma ajuda financeira, algum
treinamerito -eX.tei'ior pã.ra o seu aperfeiçoam·ento nessas
açõe:;?

acho que faria.

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Recebi~ no Brasil, treinamento militar e convites para y:íiijar a

porque a luta armada existiria no Brasil, independentemente do Governo.

O SR. Pl':RICLES GONÇALVES -

O sistema de

Governo implantado em 64 teria contribuído para o sur~
gimentO da luta armada no Brasil?

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Não,

Cuba,

mãs

não fui.

-

O SR. PÉRICLES GONÇALVES -

O SR. Pl':RICLES GONÇALVES- Recebeu algum

Mais nenhuma

pergunta.

auxílio em dinheiro?

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Nada.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a palavra, o Deputado Modesto da Silveira~

O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Sr. depoente;
O SR. PÉRICLES GONÇALVES -Esteve exilado?
O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- Não.

V. S• ínformõu que respondeu apenas a um processo na
2' Auditoria, da 2• CJM. Qual foi o artigo em que V. St
foi envolvido.

O SR. Pl':RICLES GONÇALVES- A quantos processos o Sr. respondeu?

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS -

A

um.

O SR. MARCOS VINICIUS DOS $ANTOS ~ Eu
creio que eram dois artigos, não me lembro agora o n6mero - um por assalto a banco e outro por participação
em organização clandestina, alguma coisa assim, não me
lembro exatamente.

O SR. P~RICLES GONÇALVES- Correu por onde
este processo'?

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -

Foi em que

ano.

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Pela
29 Auditoria da 2' Região Militar de São Paulo.

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS - Em
que fui pÍ'eso?

O SR. PÉRICLES GONÇALVES- Foi absolvido
ou condenado?

OSR. MODESTO DA SILVEIRA- Não, do processo.

O SR. MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS- Condenado a I ano e pouco.

O SR.~ PÉRICLES GONÇALVES -.Quantas pessoas, companheiros seus se viram presos, condenados e
processados?

O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- Centenas como jã disse o Rômulo, Na época em que eu estava preso tinham 700 presos, mais ou menos, só no Presídio Tiradentes. Todos eles eram companh~iros meus,_colegas, conhecidos, etc.
-

O SR. PÉRlCLES GONÇALVES -Tem conhecim_ento_de_ arrependimento dessas ações por parte de outros companheiros desse grupo tão extenso?

O SR. MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS- O
process_o correu de .1969 a 1976, por aí.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Teria sido, V.
envolvido noDecr~to-lei n<~ 898/79, foi esse o decreto?
s~.

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Não,
fui denunciado antes da lei de t969.

O SR.. MODESTO DA SILVEIRA- Então, foi pela
510?

O SR: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS Lei de Segurança Nacional.

~.
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O SR. MODESTO DA SILVEIRA- SeríÚ artigo
27 cõmbinado com o artigo 43, ou 14?
O SR. MARCdSVIN!CIUS DOS SANTOS- Vinte
e três, não me lembro, exatamente.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Qu<lis foram os
outros presos, ainda desdobrando a pergunta do ilustre
Deputada Pértcles Gonçalves, os outros que, digamos teriam se arrependido das ações anteriores?
O SR. MARCOS VINICJUS DOS SANTOS..:.. Olha,
eu posso me lembrar do nome, por exemplo, de Celso
Arantes abandonou o terror, sem nenhum pronunciamento público, Her~es _c;amargo Bat~sta. Haviam
vários, a maioria deles saiu nos jornais, ago;a ê a· que eu
digo, não posso avaliar a sinceridade de qu-alq-uer arrependimento.
OSR. MODESTO DA SILVEIRA- V. sd'OT tort·u~
rado?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Fui,
apanhei bastante quando fui preso.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Outros, também?

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Outros também!
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Só espancamento comum, de agressão normal, tapa no rosto, coisa
parecida, ou coisas mais graves?
O SR. MARCOS VJN!CIUS DOS SANTOS -'Dependia inuíto da vontade ou n·ão de falar d-a pessoa que
era presa.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Se não falasse ...
O SR. MARCOS VINíC!US DOS SANTOS- Apanhava mais. ·
O SR. MODESTO DA SlLVEIRA- Masera só espancamento, tapa com tapa, ou era o que diZem por aí,
como pau-de-arara, choque elétrico, as vezes -até empalamento, estupro, ou coisas parecidas.
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS.::: Euvipau-de--arara, choque ·e]étrico, empalamento, estupro
não.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Não chegou a
ver, mas ouviu falar.
O SR. MARCOS VIN!CJUS DOS SANTOS- Ouvi
falar em coisas piores, até.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S• não chegou a sofrer choque elétriCo ..~
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS·:_ Cheguei a sofrer pau-de-araiã, chOqu-e elétrico.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Então, não era
um espancamento muito comum, não é, saia da rotina.

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANT<)S- Comum, não entendo o que seja.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Esse tipo de
tortura era comum?
O SR. MARCOS VINTCIUS DOS SANTOS- Existia o pau-de-arara, era comum.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA·- V. S• afirmou,
logo no começo, que ratificava quase tudo que foi dito
pelo depoente anterior, o..seu amigo Rómulo Fontes, não
é? O que, por exemplo, V. S• não concorda com a, afirmação dele. V. S' apontou uma coisa muito correta da

-sua piit-e, dê que Oparlamento, V. S' teria ;té dúvidas de
que pudesse haver isso no parlamento, aquilo que ele
afirmou. Seriâ apenas essa discoi:_dância, ou haveria mais
discordâncias?
O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- Bom,
não retenho na memória ~~d(! o que ele falou, agora eu
digo.:. O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Posso rememorar a V. S• pelo menos o que interessa à CPI.
V. S• lança dúvida porque suspeita que no Congresso
haja alguém envolvido na escalada terrorista, suspeita,
ou apenas_ não sabe. Gostaria que V. S• especificasse nie-lhor a sua dúviQa em relação ao parlamento, se a dúvida
se funde em_aJguma coisa concreta pode dizer, se não, se
V. S• não sabe, não é obrigadO, aliás é obrigado a dizer o
--qUCSãbe, do que S!JUber enfaticamente, e lhe for pergun~
tado. Só isso, cte acordo com o juramento,
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Eu
apenaS diria que conheço um parlamentar que manifes~
tou simpatia~, pelo menos pessoais, à terroristas. Agora,
simpatia pessoais é expresSão um pouco vaga, reconheço, mas tive convivência com um fato, no caso, poderia recor'dar, em que esse parlamentar estava presente,
numa campanha eleitoral, em que haviam_ vãrios exter~oristas, pessoas condenadas que sairam da prisão,
· êtc...Eu não gostaria de citar nomes, mas é um fato que
eu me lembro muito bem.

-o SR. MODESTO DA SILVEIRA- Bom, V. S• citou wn fato de que tem cOnhecimento de um parlamentar que estaria presente a uma campanha eleitoral, em
que havia ex-presos políticos, ex-terroristas. Perguntaria:
v. s' participou oe camPanha eleitoral?
O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- Não,
fui convidado a uma (inaudível)
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Chegou apartiM
cipar de algum nível de campanha, de debate com ...
OSR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Campanha em termos de comício, etc?

0 SR. MODESTO_ DA SILVEIRA - Não, simples
discussão na presença de parlameft-tares, enfim, se V. S•
fez a campanha para determinado parlamentar admira,
com o _qual concorda, se votou, fez campanha, comício,
ou meramente debate, com vinte, dez, cinco, dois.
O SR. MARCOS VIN]CIUS DOS SANTOS participei,

Já

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Qual era o Deputado com o qual V. S• participava. Pode reSponder,
acho justo, qualquer parlamentar recebeu voto popular,
·a não-ser-uils poucos que tem uma semi bionice, não é. A
Câmara dos Deputados, é toda eleita pelo povo, qualquer um deles é .dlgn_o, e~stá aqui pelo voto popular.
O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS - Eu
pãi-1icípei cia cainpa:nha dO Deputado Rio Branco Para··nh-os.
·
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- E Federal?
O SR. MARCOS VIN!CIOS DOS SANTOS - Ainda completãndo, nessa época eu era militante do Partido
Comunista, ele era candidato a Deputado por algum
·partido, que não era o comunista,
·
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Em que ano foi
·isso?
--O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- I961
O SR. MODESTO DA SI( VEIRA- E agora, mais
recentemente, nas últimas campanhas eleitorais.
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Particípãndo ativamente não.

177.~

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas, digamos,
esteve presente a alguma campanha, algum debate, normal que todo parlamentar fez isso.
O SR. MARCOS VJNICIUS DOS SANTOS -Estive presente a uma festa.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- De qual parlamentar? V. S• é de S-ão Paulo?
O SR. MARCOS VJN!C!US DOS SANTOS - Foi
em 1975, ou 1976, não me lembro exatamente.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- E quais eram
os parlamentares presentes?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Fui a
uma festa e não sabia que era uma festa para promoção
de candidato e havia um candidato a Deputado cujo
nome era Airton Soares.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas era o único presente?
O SR. MARCOS.YJNlCIUS DOS SANTOS- Candidato era.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Veja bem: era
uma promoção parlamentar, estava um deputado presente. V. S• é, digamos, um ex-terrorista, como confessa.
V. S• pretende dizer que o Deputado Airton Soares seria
terrorista, ou digamos, manifesta idéias de apoio ao terrorismo?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS - Eu
acho que ele manifesta simpatia pelas teses esquerdistas.
Agora,_ o terrorismo é um produto da teoria esquerdista,
porque não entendo nenhuma ação que não seja produto
de pensamento huma~o.
O "SR. MODESTO DA SILVEIRA- A pergunta foi
outra e eu reformulo. V. S• disse ele manifesta simpatia
por idéias esquerdistas, correto'l É isto que V. S• respondeu? Ele manifesta idéias simpáticas às idéias esquerdistas?

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS...:. Entendo. que V. Ex• me perguntasse sobre um fato, um pronunciamento, eu não acomPanho os pronunciamentos
do Deputado Airton Soares. Agora, por exemplo, acompanho a atuaçào dele, acompanhei uma época, no meio
estudantil, p_o_r_exemplo, em que ele esteve presente a ma- nifestaÇões -estudantis, manifestando a solidariiidade
como membio do Congresso, porque ele era deputado
-- ·
naquela época.
Eu entendo que ele tem o direito de fazer isto.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Ele tem o direito de fazer isw. Logo, é uma mera apreciação sem qualquer acusação a ele, correto? Interpreta assim?
Pois bem, nenhuma acusação ao Deputado Airton
Soares que tem o direito, e citou até o pensamento de até
-o-dever de defender as idéias, porque v. s~ tem razão.
Todas as leis garantem isso ao cidadão, não só no Brasil,
mas em país medianamente civilizado é assim. Muito
bem, ótima resposta.
V. S• afirmQu que alguns parlamentares manifesta,m,
ou m~lhor, estiveram presentes à reuaiões em que estavam ex~presos políticos ou ex-terroristas, o que valeria
dizer que a sua presença naquela festa do Deputado Airton Soares poderia colocá-Ia nessa dúvida.
Então permanece a questão, isto é, V. S• informando
que esta presença de pessoas de esquerda, ex-terroristas,
em ·uma reunião, um comício onde houvesse um determinado parlamentar, o parlamentar ipso facto, seria defenK
sor da idéia terroris-ta?
Porque é preciso discriminar isso, porque pela sua
afirmação, a gente vai. deduzir, pelo fato de uma reunião
Política, vamos supor gue amanhã o nobre Deputado
Erasmo Dias tenha em uma reunião parlamentar ou
comício a presença de alguns ex-terroristas 1 por exem-
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pio, ou outras. lapso facto, vamos analisar ou concluir
que o nobre Deputado Erasmo Dias é terrorista? Se não
é, vamos esclarecer.

O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS que o nobre Deputado acha necessârio esclarecer?

O

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Veja bem, V.S•
afirmou que hâ parlamentares- para tirar aquela dúvida de início que manifestam idéias, simpatias por idéias
terroristas ...
O SR. MARCOS VINICIOS DOS SANTOS querdistas, eu disse.

Es-

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Esquerdistas e

não terroristas? Se_ é esta a expressão, então estâ explicado, estou satisfeito

e passo

para a fiente.

Se, realmente, V. S• quis dizer isto, que alguns parlamentares podem manifestar ou jâ manifestaram idéias
simpáticas à esquerda, se esta a explicação, posso passar
para a frente.
O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- Elendo ~completando - que a esquerda provoca terrorismo, como a direita.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito bem.
Então, passando para esta pergunta, vamos esclarecêla melhor. Só a esquerda é capaz de gerar terrorismo ou
existem algumas outras filosofias no mundo entre as ideias que sejam capazes-de gerar o terror.
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Eu
acho que até a filosofia é capaz de gerar o terror.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Qualquer filosofia ê capaz de gerar o terrOr'?
O SR. MARCOS VINiCIUS DOS SANTOS- Qualquer uma, talvez uma filosofia cristã não, mas em termos
de filosofia política, o liberalismo produziu o que? Um
termidor, por exemplo.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- E o terrorismo
do passado, histórico, que não estamos nem pesquísando
aqui. Realmente, o que está nos preocupando é a institucionalização do terror atual, e o terror do passado, do
qual V. S' participou e o outro depoente participou e
tantas outras pessoas deste País paiüCiparam·;-e nós todos repelimos o terror de onde quer que ele venha, daí a
nossa preocupação de saber o que está acontecendo, de
que maneira poderemos contribuir para minimizá-lo.
Este terror histórico do qual V. S• participou não está interessando muito. Interessa, sim, como parte histórica e
como fundamentação para entender o de hoje talvez.
Agora, o terror que hoje se institucionaliza, nós já levantamos aqui nesta CPI mais de 100 casos de terror e todos
eles impunes. E aí identificamos aqui, o nobre colega Euclides Scalco chegou enumerar alguns destaques, por
exemplo, o seqUestro e espancamento de Dom Hipólito,
o Riocentro, a OAB, a Câmara dos Vereadores, a SUNAB, o seqUestro de inúmeras pessoas como Dalmo
Dallari, etc, explosão de bancas de jornais, aqui no Congresso Nacional --_o Congresso já tem sido vítima também de atos terroristas, com tentativaS de assassinatos,
tiros, dados nos carros e nas pessoas, do Deputado Genival Taurino e do De"putado Otacílio de Queiroz, jornalistas aqui têm sido vítimas de outra forma de terrorismo,
que é o terrorismo psicológico, mas tem sido parlamentares também, bombas e cartas. Saturnino Biaga, candidato a Governador no Rio de Janeiro, pela PMDB, está
sendo indiretamente vítima de t_errorismo, na medida em
que a esposa do seu coordenador foi seqUestrada e, aliás,
S. Ex• já fez várias denúndas no Congresso.
Quanto ao terrorismo atual que está institucionalizado no País, é este que nós queremos·a melhor fórmula-de
superá-lo, jã que todos somos contra o terror. Este..Y. S•
tem idéia de que origem? Se esquerda ..

O SR. MARCOS V!NiCIUS DOS SANTOS -Se o
Deputado diz que o terrorismo está instituciór.alizado,
eu não entendo o que seria um terrorismo institucionalizado.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Então eu reformulo a pergunta e até respeito a sua não compreensão do
tema, isto é, estes mais de cem casos de terror ocorridos
só recentemente, desde que o Presidente da República
começou a falar em aóertUra política etc, começou a haver isso, mais ou menos de dois a três anos para cá. Esse
terror recente, atual, repetido, por isso, pela repetição,
pela- sistemática que eu apelidei de institudón-ãlizado, estes cas-os de terror; dos quais nós não sabemos muito,
porque não foram descobertos, não estãO sequer processados os acusados ou suspeitos, estes aliás a gente tem
um mínimo Qe informação, viriam de rude, na sua opinião? Se tiver dados, pode dar dados.
O SR. MARCOS VINICIUS. DOS SANTOS.-.Não
posso dar fatos, não é?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Mas pode opinar.

6 SR. MARCOS VINICIUS DOS.SANTOS -Na
minha opinião, eu diria, por ilação, que os setores que
não se conformam com o processo de abertura política,
ou seja, de liberalização política. Agora, quem são ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Seria esquerda
ou não esquerda?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
querda e direita, tanto um quanto o outro.

~

Es-

O SR. MODESTO OA SI I,.VEIRA -Quer dizer, os
dois não querem abertura democrática
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Nenhum dos dois.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Nenhum dos
dois querem a abertura democrática?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Eu
entendo que não.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA-_ Ma_s ~gente vê
essas esquerdas todas e a gente percebe que as esquerdas,
ou aqueles que têm simpatias por estas idéias, geralmente pregam a abertura .democrática.
O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- A esquerda?
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -!\,têm pregado
a abertura democrática. Nós temos vfs~o aí, alguns docume-ntos até exibidos e juntado na CPI.
O SR. MARCOS \'lNICJ.US DOS SANTOS - Eu
me permito um raciocínio. A esquerda sempre, pelo menos na fase de in-Surreição- ela sempre sustenta a necessidade da luta democrática, do próprio partido comunista,
fala em liberdade democrática etc.
Não vejo em que a esquerda possa sustentar uma retórk:a liberal e ao meSIJ!O tempo possa atuar no sentido
de que ela não ~e realize, seja democrática ou-liberal.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - E meramente
opinativo, respeito V. S• e não vou à frente da opinião.
Mas V. S• chegou a dizer que há parlamentares- aliás
-não foi V. S• quem afirmou não. Não foi, fiz uma anotação aqui fora da ordem e eu gostaria de saber se realmente eXiste aqui alguma-cãntilen8.-marxista camuflada
- em qualquer coisa, porque se vincula à sua afirmação
atual, e aí vem até D. Paulo que cheira a marxismo a sua
posição. V. S• entende também que na cátedra e na Igre-
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ja já eX:islem mãrxistas ou terroristas camuflados ou,
pelo menos, simP-atizantes do terrorismo?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Bom,
na Igreja entendo que existem marxistas, haja vista a
publicação de uma Cartilha marxista, -hã poUco tempo, e
que foi amplamente noticiada na Imprensa,
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Qual foi a cartilhª-?
O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- Eu
me ~urpreendo que o nobre Deputado não se lembre de
uma cartilha.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - O fato ó que
aqui fora~ exibidas várias cartilhas e quero ver qual delas V. S• interpretou como sendo marxista.
O SR. MARCOS VIN!CIUS POS SANTOS- Uma
que foi amplamente divulgada pelo Jomal da Tarde, de
São -Paúlo.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Se V. S• pudesse dar uma referência qualquer para que pudéssemos
identificar.
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS - O
Jornal da Tarde publicou amplamente uma cartilha em
que se defende a tese da mais valia, que é uma marxista,
sobre uma tese nuclear em torno do marxismo e essa cartilha foi divulgada pela Igreja, não sei aonde, agora.
Na cátedra creio que ...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- E na Igreja
existiria alguém que seja participante, militante, participante da escalada do terror ou, pelo menos, simpatizante
do terror?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Exi&tiam Pl!-dres terroristas que participavam do terrorismo
de esquerda, como o Frei Beta.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -O Frei Belo
participou de atos de terror?
O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- Não,
ele participou de uma organização que, se não rile engano, era u~a organização, do Marighella, ou seja, ele foi
processado. Eu também não posso dizer abertamente, ou
seja, factualmente, porque eu não militei junto com ele.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- V. S• não sabe
dizer o fato, não é?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Porque o Frei Beto foi processado, eu não sei.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- A pergunta foi
em termos atuais, já que esclareci que o que interessa ê: o
momento atual. Existe alguém na Igreja, vinculado, defendendo ou simpático ao terror?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS terrorismo, e_u desconheço.

Ao

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- E na cãtedra,
existe?
O SR. MARCOS VIN!CIUS DOS SANTOS- Ao
terrorismo? Também desconheço.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA do, Sr. Presidente. Estou satisfeito.

Muito obriga-

0 SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Com a palavra o Sr. Deputado Raimundo Diniz.
O SR. RAIMUNDO DINIZ- Sr, Presidente, inicialmente, quero elogiar a maneira tão calma e precisa das
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respostas do depoente e faço apenas uma ind~~açào com
uma conseqi!ência posterior.
-0 que levou o nobre depoentt: a ingressar na luta armada e no processo de guerrilha urbana. Qual o fato ou
as razões que o levaram a entrar ativamente nessa participação?

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS~ Na época, bem vou ter que fazer um esforço de memorização.
Na época, eu liderava um grupo cte esquerda.

O SR. RAIMUNDO DINIZ- Qual grupo?
O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS- Era

um grupo sem nome._ Eu participava da direção _desse
grupo, junta com mais sete companheiros, e na_qu~la época já achávamos que o terrorismo de esquerda não
conseguiria tomar o poder, ou seja, ele seria uma coisa
passageira. Por uma série de estudos marxistas, acreditávamos que_era impossível tomar o poder, eln termos de
esquerda , através de um movimento terrorista, ou seja,
ele deveria ser feito através_ de movimentos, de massa, de
operários etc. Mas, como na época há via uma virUlência
muito grande de teses guerrilheiras etc., nós_ acreditamos
que poderíamos a tua r rapidamente dentro do movimento terrorista e sair para criar uma organização de massa.
E era uma forma de entrismo, tecnicamente, dentr_~ do
jargão esquedista, isso se chama_entrismo, entrar numa
organização e depois sair. E tínhamos cantata com o
Marighella, com o grupo IPL, com todos os grupos de
esquerda em geral, e nesse processo acabamos sendo presos. Participamos de uma oU duas ações e acabamos sendo presos, a liderança do grupo caiu e ó resto foi sendo
absorvido, o pessoal de_base foi .sendo absorvido pelos
outros grupos terroristas que estavam em ação.
O SR. RAIMUNDO DINIZ- Você resp-ondeu mui-to bem à minha pergunta, Estou satisfeito com a respos-

ta.
O SR. MARCOS VJN!CJUS DOS SANTOS- Mui·
to obrigado.
ü SR. RAIMUNDO DÍNIZ- Pa"Sso fconclusão da
pergunta seguinte.
A reformulação doutrinária que se processou na consciência de S'- tevê poT~baSe o fato estritam-ente doutrinário, com o convencimeÕto do-caminho, digamos, errado, talvez a palavra não seja esta, ou _o s9f9mento físico
de V. S• teve importância nesta transfoi-maçào.

v:

O SR. MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-__:Bom,
até que ponto entraria, vamos fazer, a lógica, e até iue
ponto o sofrimento físico;- ai aChO- meio diffcil deter~i~
nar. Realmente, é difícil viver na prisão e _tudo o mais.
Mas eu não acredito que ten"ha sido por sofrimento fisi~
co; fáí por CõnViCção e taffibém por oportunidade Política. Nós achamos que a convicção não é um_a qll6stão
íntima, pura e simpresmenté: b-sujCito pode se cõnvencer
de uma coisa e acabou, fica para ele aquilo ali. Agora,
achamos também que havia um imperativO de ordem
moral que impunha uma ação política~
Por iss()é qUe Pã:rtimoS para tentar publicar essa nossa
posição. Procuramos a Imprensa e a Imprensa na êp_oca
se acovardou, ou seja, teve medo, se não me engano, alguns politicas também foni.rn procuradÓs, não me recordo exatamente quem, agora, e só Pudemos realizar aquilo através do Departamento de Ordem Política e Social
de São Paulo, que foi quem teve a coragem, realmente,
de assumir a iniciativa de divulgar- a nossa posição.
O SR. RAIMUNDO DINIZ- Estou satisfeito com a
resposta de V. S• e me congratulo pela sinceridade ecoragem da colocação da mesma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Can_ale) ---:: A Presidência pergunta ao nobre Deputado Euclides Scalco:

DIÁRIO DO_CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

que não estava aqui presente na hora, se tem alguma pergunta Ji formuCar.
O SR. EUCI.:IDES SCALCO- Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Não havendo mais nenhum Parlamentar que queira inquirir o
-depOente, a Presidência marca a próxima reunião da ComisSão para o dia 22, dianta da impossibilidade de estarem presbntes à nossa reunião do dia 15, vârios dos Srs.
Parlamentares. _
Agradecemos a presença do Depoente Marcos Viníciu_s _Fernandes dos Santos e declaramos encerrados os
nossos trabalhos.
Ata da 18~ Reunião, realizada
em 5 de novembro de 1981
As dez horas e trinta minutos do dia cinco de novembro de mil novecentos o:; oitenta e um, na Sala da Comi~são de Economia, Ala Senador Nilo Coelho, Anexo
II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, criada pelo Requerimentç n<;> 78/80CN, destinada a examinar a escalada da açào terrorista
no País, çom a presença dos Senhores Senador Mendes
_Canale (Presidente) e Deputados ftalo Conti (Relator),
Erasmo Dias, Raimundo Diniz, Euclides Sqi[co, Pédclis
GonçalVeS-, Ney Ferreira e Modesto da Silveira.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Franco Montoro, Jutahy Magalhães, Jorge
Kalume, Lázaro Barboza_ e Deputado Oswaldo Melo.
~dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
Jogo após, é dada como aprovad<l.
Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Presidente acusa
o rec.ebimento de Ofícios dos Senhores Ministro da Justiça, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, do Presidente do
Tribunal de Justiça do Rio de Jafleiro, Desembargador
Antonio Marins Peixoto, do Ministro da Agricultura,
Dr. Arigelo Ama~~y Stábile e do Presidente do Superior
Tribunal Militar, Ministro Fáber Cintra, todos em dec-orrenCTa de proposições feitas por membros d; Cernis~
são, aprovadaS em reunião anterior.
A-Seguir, comunica o não comparecimento dO Senhor
Adirson de Barros, depoente convocado para a presente
sessão, passando-se, a seguir, a discussão dos Oflcios recebjdos, usando da palavra os Senhores Erasm9 Dias,
Modesto d? Silveira, Italo Conti, Péricles Gonçalves,
Raimundo Diniz, Ney Ferreira e Euclides Sca!co.
Continuando, o Deputado Erasmo Dias <ipreSenta
proposta com subsídios e sugestões sobre. uma nova política de combate ao terrorismo, que o Senhor Presidente
__encaminha ao Senhor Relator para que se manifeste a
respeito e a Comissão discuta opOrtunamente a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~sea reunião e,
para Colisiar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assis~
tente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráficO da
presente reuniãQ.

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO
ESCALADA DA AÇÃO TERRORISTA
REUNIÀ.O REAUZADA EM 5-JJ-1981. Às 10
HORAS E 30 MINUTOS.

Integra do Apanhamento Taquigráfico
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Havendo
número legal; declaro aberta a IS• Reunião da Comissão
Mista Parlamelita_r de Inquérito, criada pelo requerimentD n<;> 78/80, destinada a examinar a escalada da ação terrorista -no País,

Não se_encontrando presente o Relator desta Comissão, a Presidência designa o ilustr_e Deputado Erasmo
Di"as para TUnciona.r como relator.
A Presidência comunica à Comissão que recebeu o
Oficio n9 0458 do Ministro Ibrahim Abi-Ackel, que passo a ler:
AV.GM(SA/0458
Em 19 de outubro de 1981
A Sua Excelência o Senhor
Senador Senador Mendes Canale
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
Senhor Senador:
Pelo Of. n9 1_7/8)-CPMIAT, na qualidade de Presi-dente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,
criada pelo Requerimento n9 78/80-CN, para examinar a
escalada da ação terrorista no País, Vossa Excelência,
tendo em vista proposições aprovadas pela Comissão,
solícitou~me e sugeriu-me as seguintes informações e
providências;
1- "Nos termos propostos e de acordo com as
notas taquigráficas que, na forma requerida por
aquele Senador. fossem encaminhadas a Vossa Excelência-, considerando que, pelo Roteiro aprovado, somente no mês de agosto teremos a presença
honrosa do Ilustre Ministro nesta CPI, cujo decurso
de tempo implicaria na perda de oportunidade de
determinadas indagações que se tornam necessárias
ao desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão
-,gosta riamos de receber informes no tocante ascolocações feitas- pelo Dr. Eduardo Seabra Fagundes,
em Seu depoimento a esta Comissão e Constantes das
notas raquigrâficas anexas, que constituem objeto
das ind:lgações formuladas pelo membro desta CPI
Senador Franco Montara, as quais se encontram inseridas nas mencionadas notas;
2- Quais as razões que levaram o inquêfito Que
se desenvolvia através da Secretaria de Segurança
do Rio de Janeiro, para apurar o atentado ao jornal
"Tribuna da Imprensa", ser· avocado por esse Min-istério da Justiça, a ftm de que tivesse o seu prosse~
guimento pela Polícia Federal;
3~- A exemplo do que ocorrera no início do in- quérito, citado no item 2, em, que o Governo do Estado do Rio de Janeiro, colocara para acompanhar
a sua execução um representante do Ministério
Público Federal; -frente à determinação constante
do item anterior, -esta CPI aprovou a proposição
do Deputado Federal ao início mencionado, no sen~
tido de sugerir a Vossa Excelência medida idêntida,
no tocante à designação de um representante da
-área federal com igual objetivo,"
E~~minarei,

separadamente, _cada item.
O Depoimento do Doutor
Eduardo Seabra Fagundes

Respondenc!o _à indagação do ilustre Senador Franco
Montara, relativa à- piisãO ou detenção dos Professores
Dalmo DaJJari e José Carlos Días, o Doutor Edu~rdo
Seabra Fagundes afirmou:
"Nobre Senador, na ocasião fui informado, no
Rio de Janeiro, que a detenção se dera nessas circunstâncias _e como eram dois advogados eminentes,
eu imediatamente_me preparei para partir para São
Paulo. Ainda no aeroporto tive opotunidade de falar com o Presidente da Ordem dos Advogados de
São Paulo, na época Dr. Mário Duarte Garcia, que
s_e_ encontrava no DOPS, tratando do assunto. Ele
me cofiimou que a detenção ocorrera nessas circunstâncias que V. Ex' acaba de relatar e que o
DEOPS não sabia sequer porque havia recebido
aqueles dois advogados presos e porque deveria
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mantê-los presos. O principal trabalho das autoridades do DEOPS naquela ocasião era-identificar o
responsãvel pelas prisões para perguntar-lhes se jã
poderiam soltar os dois advogados. Afinal, depois
de alguma verificação, foram finalmente liberados,
sem que jamais se soubesse ao certo de onde tinha
partido a ordem, de onde tinha partido a ação. Foi
exatamente, esse mistério, esse fato um pouco inexplicável ocorrido dias antes da agressão ao Prof.
Dallari, que induziu um progresso das investigações
nessa área, ou seja: quem feZa prisão? Por que fez?
Que motivos tinha contra uma das vítimas desse ato
arbitrário, que logo a seguir foi vítirii.a de outro atO ainda mais violento_? Aí, foi díto: Não se pOde inveStigar isso, porque a ordem -da prisão partiu de uma
dessas áreas cinzentas que não podem ser investigadas."
Como se pode ver da transcrição, o assunto, pelas circunstâncias referidas no próprio depoimento, está afeto
à área de competência estadual. Não há, na verdade,
qualquer imputação a órgão deste Ministério. Nenhuma
ordem de prisão ou detenção partiu desta Ses:retaria de
Estado.
O Inquérito sobre o atentado
ao jornal "Tribuna da Imprensa"

A Comissão deseja saber "quais as razões que levaram
o inquérito que se desenvolvia através da Secretaria de
Segurança do Rio de Janeiro, para apurar o atentado ao
jornal "Tribunal da Imprensa", ser avocado pelo Ministério da Justiça "a fim de que tivesse o seJJ prosseguimento pela PoHcia Federal".
As razões que determinaram o prosseguimento do Inquérito Policial n"' 8/81, no Departamento de Polícia Federal e não na Polícia do Estado do Rio de Janeiro_, estão
consignadas às fls. 118 e 119 daquele procedimento crt- ·
minai e para conhecimento dos Uustres membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, encaminho a V. Ex•
xerocópias das referídas, peças.
''Designação de Procurador da República para acompanhar o Inquérito"

Quanto à sugestão de que seja indicado um representante do Ministério Público Federal, para acompanhar o
inquérito relativo ao atentado ao jornai'"'Tribuna da lm·
prensa", cumpre-me informar a V. Ex• que o procedimento crimTnid, na esfera da Polícia Federal, foi concluído com o relatório datado de 11 de junho. Remetidos ao
autos ao MM. Juiz Auditor, S. Ex•, por despacho de 11
de julho seguinte, determinou o arquivamento do inquérito poliCial.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' protestos de alta estima e consideração, - Ibrahlm AbiAckel, Ministro da Justiça.

-os excessivos encargos policiais ultimamente
acometidos e esta Secretaria de Estado;
manifestou-se pela conveniência de que o Inquérito policial acima referido tenha o seu prosseguimento na Superintendência Regional de Polícia Federal neste Estado,
nos termos da Cláusula Quinta do Convênio firmado entre o Ministéi-10-da Justiça e o Governo do Estado, em l12-75, ratificado em 28-12-79.
Determino a V. S• que faça a remessa do mencionado
Inquérito àquela Superintendência e prossiga dando-lhe
toda cooperação e apoio necessários à apuração da verdade.
Atenciosamente.- Waldyr Alves Costa Muniz, Secretário de Estado
SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL
Conclusão

Aos 6 dias do mês de abril de mil novencentos e oitenta e um, faço ~tes autos conclusos ao doutor Delegado,
do que lavro este termo.
Eu, 111111. escrivão o escrevi.
-Face os termos do Memorando n'>' 00207/200/81,
de hoje datado e expedido por S. Ex•, Sr. Secretário de
Estado de Segurança Pública, remetam-se estes autos ao
Sr. Superintendente Regional de Polícia Federal/Rio de
Janeiro.
Rio de Janeiro, 6 de abril de 1981.- Antonio Carlos
Fonseca Calazans, Delegado Titular de Delegacia de
Polícia Polítíca e Social - Mat. 1.152.283-6 DPS/DPPS/DGIEjSSP.
Data e Remessa

Nesta data, recebendo os presentes autos do Dr. Dele8ãd-Õ, renleto-os ao Sr. Superintendente Regionãl da
Polícia Federz.ljRio de Janeiro.
Em 6 de abril de 1981. -111111. Escrivão-Chefe.
Rcb. nesta data, _às 12:02 h. Expeça-se Portaria, na forma da minuta. -7-4-81- Bel. Roberto Felipede Araújo
Porto, Superintendente Regional- DPF/RJ.
O oTicio que acaba de ser lido_ foi em decorrência de
um requerimento, aprovado, do Senador Franco Montara.
Da mesma forma, recebemos ofício do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
Antônio Marins Peixoto, vazado nos seguintes termos.:
GP/525- Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1981.
Prot. 2.204/81
Ao Excelen.tiss.imo Senhor
Senador Mendes Cana!e
Senado Federal
Senhor Senador:

SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA
Memorando n<? 207/200..81
Em 6 de abril de 1981
Do. Secretário de Estado de Segurança Pública
Ao: Diretor do Departamento de Polícia Política e Social
Ass: Remessa de Inquérito Policial à DPF (Determina).
Senhor Diretor,
S. Ex' o Sr. Governador do Estado, após entendimento com o Exm'>' Sr. Ministro da Justiça e, considerando:
- a natureza dos fatos que deram origem ao Inquérito Policial ..n9 8/81 instaurado na. Dçlegacia
dessa Divisão;

Em atenção ao ofício n<?0731/81- CPMIAT, de 19 de
outub"rO.d.e 1981, tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência cópia autenticada dos autos do Processo
oriundo da 8•Vara Criminal da Comarca da Capita~ em
que figuram conio acusados Ronald James Watters e outros.
Na oportunidade, apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração.- Des. AntOnio Marins Peixoto, Presidente.
O pedido é oríg'inário de um requerimento do ilustre
Deputado ~odes to da Silveira e essas cópias, Volumosas, se encontra à dispoSição do Sr. Deputado.
Da mesma forma recebemos oficio do ilustre Ministro
da Agricultura, Sr. Ângelo Aumaury Stabile, em que S.
Ex• encaminha os processos referentes ao 'ex-funciOnário
deste Ministério, Sr. Ronald James Watters, conforme
solicitado no ofício n9 74 desta CPI e também solicitado
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pelo ilustre Deputado Modesto da Silveira, cujas cópias
dos autos se encontram também na Secretaria da Comissão à disposição de S. Ex•.
É o seguinte o ofício do Sr. Ministro da Agricultura:
GM. nQ 678 -

30 de outubro de 1981

A Sua Excelência o Senhor
Senador Mendes Canale
D-D. Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
Senado Federal
Senhor Seru!dor,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e
de encamTrihar fotocópias dos Processos MA-21/134 e
207/75, 981, 3.960; 5.155 e 5.748(77, referentes ao exfuncionário deste Ministério, Sr. Ronald James Watters,
conforrrie solicitação contida no ofício n<? 74/81CPMIAT, de ]9 de outubro de 19.81, dessa Comissão.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência a
expressão do meu apreço maior.- Angelo Amaury Stabi/e, l\1inistro da Agricultura.
Já de há muito, demos conhecimento à Comissão do
ofício do Sr. Presidente do Superior Tribunal Militar,
mas que passo a ler para melhor lembrança dos Srs.
membros da Comissão.
É o seguinte o oficio:
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Of. n<.> 212/Pres.- Brasília-DF., 8 de setembro de 1981
Exmo Sr.
Senador Antonio Mendes Canale
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
Senado Federal
Praça dos Três Poderes
Nesta
Senhor Senador
Com referência ao Ofício n<? 055/81- CPMIAT, de
26 de agosto próximo passado, tenho, em resposta, a
honra de informar a V. Ex•, o que se segue:
Como .ê.dO preno conhecimento de v. Ex•,
1- O Inquérito PoHcial Militar, verSando sobre os
fatos ocorridos no Riocentro, encontra-se, ainda, em trJ.mite, nesta Justiçã, de vez que oferecida representação,
pelo Exm'>' Sr. Dr. Juiz Corregedor, contra despacho de
ã.tquivamento exarado na mencionada peça de procedimento provisional.
2- Sem prejuízo do exposto e, por força de dispositivo.legal, esclareço a V. Ex.•, da intransponível impossibilidade.de.$Q.a conseqUente r:emessa, a essa CPI, nada obstando, outrossim, que os senhores congressistas dele tenham vista, nesta Corte, podendo, inclusive, providen-ciar a indicação dt'. representante, devidamente credenciado, com vistas à possível extração de cópias das peças
de maior interesse, para os trabalhos levados a efeito,
por essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, respeitadas, naturalmente, as prescrições legais aplicáveis à
espécie.
Ao ensejo, renovo a V. Ex•, protestos de distinta consi·defação. - Ministro Faber Çtntra, Presidente.
_ O oficio que acaba de sdlido é também fruto de uma
solicitação feita pelos ilustre membros desta Comissão,
Senador Franco Montara, Deputado Euclides Scalco,
Deputados Pérícles Gonçalves e Modesto da Silveira, em
que solicitavam cópia dos autos do IPM versando sobre
os fatos--ocorridos no RIOCENTRO.
Diante da resposta recebida, aguardávamos uma
oportunidade para que pudéssemos apreciar a matéria.
Acredito que não podemos esperar mais, já que estamos
chegando ao final do prazo desta Comissão, que poderã
ser prorrogado, se necessário. Creio que deveremos deci-
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dir se a Comissão deseja designar um representante ou
uma subcomissão que possa inteirar-se do que consta
dos autos do IPM que se encontra arquivado e que o
ilustre Presidente do Superior Tribunal Militar coloca à

disposição da nossa C PI.
Estas as matérias do nosso expediente. A que acho de
maior importância, que deveremos hoje decidir, é o não
comparecimento ã nossa Comissão do Hustre jornalista
Adilson de Barros, que comunicOu à nOS-sa -SeCfetaria
que não poderia comparecer hoje, solicitando que transferíssemos o depoimento para uma nova data, porque ele
estava coletando dados para que pudesse, assim, enfocar
melh<lr o problema da terrorismo no País.
Assim, a Presidência coloca em discussão a parte relacionada. ao ofício do Presidente do Tribunal Superior
Militar, passando, inicialmente, a palavra ao ilustre Relator, Deputado Erasmo Dias.
O SR. RELATOR (Erasmo Dias) -Na qualidade de
Relator eventual, emitiremos o nosso ponto de vista pessoal, em que pese nossa posição de Relator.
Entendemos que este episódio do RIOCENTRO já está devidamente apreciado pela Justiça competente em 1~?
dos os seus níveis. De modo que nóS - em princípio somos. contra à constituição de uma subcomissão, porque entendemos que o assunto já está encerrado no âmbito do Judiciário. Esta a nossa opinião.
O SR. PRESIDENTE (Mendes C.anale)- Continua
em discussão.
Com a pa"!avra o nobre Deputado Modesto d<:- Silveica.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,

em que pese a opinião pessoal do ilustre Deputado Erasmo Dias, nós somos de oPiiliã.o contrária, uma vez que
esta Comissão está, na verdade, apreciando a institucionalização de um processo terrorista no Pais, seja ele apurado ou não. Atê porque um processo criminal pode,
eventualmente, ser aberto a qualquer tempo. Não faz
coisa julgada o arquivamento de uffi inquérito ou proces~
so. E, portanto, ele pode :ser reaberto a qualquer tempo;
s_em sentença transitada em julgado, pode ser reabertO a
qualquer tempo, porque o mérito não foi apreciado. Em
qualquer fase de nossa vida, desde que não prescrito o
fato, encontradas novas. provas quatquer inquérito ou
processo pode ser reaberto, a não ser - como disse que hajõ:l uma sentença transltada em julgado.
Por outro lado,_ esta mesma CPI está buscando fatos
que possam compor um quadro da institucionalização
do terrorismo no Brasil, sem nenhuma consideração se
.está em inquêrito, se está e.m processo ou, até, se não está
em inquérito nenhum ou se se trata de coisa julgada ou
não. Porque o_nosso objetivo é político, é o de estabelecer uma forma de politica legislativa ou polítiCa cri.m~nal
em relação ao terrorismo no País. Portanto, nos interessam os fatos e os dados, onde quer que eles se encontrem.
Por isto, sugiro a V. EX'- que nomeie ou delegue à Comissão nomear - quem sabe - um membro de cada
partido, para ir até o Superior Tribunal Militar, conforme o próprio Presidente do STM sugeriu, para lá, então,
ainda que num exame superficial, possamos tirar_ as çópias que possam ser úteis ao ilustre Deputado Relator,
para fazer o seu relatório final. Esta a minha opinião.
O SR. ERASMO DIAS- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalef- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS - Nós estamos, eventualmente, na condição de Relator. Inclusive pedimos venía
para emitir a nossa opiniãO- pessoal. Gostaria de sugerir
a V. Ex' que_estando presente o Relator titular. reiniciasse as trabalhos, prosseguindo o relatório por quem de direito, em que pese que o meu voto já está dado.
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Gostaria de contra-argumentar o ilustr_e Deputado
Modesto da Silveira, dizendo que, pelo que me consta,
nós nà_o estamos dirigindo um Inquérito Policial. Nem
dele participando. E que, ante um fato novo o inquérito,
poderá ser reaberto. Não estamos aqui investidos de
uma posição investlgatória ou djUgencial precessualista.
EÍltenderri~S ~iue isso é afeto à Justiça e continuamos na
nossa posição. Já que a Justiça já opinOu, o assunto para
nós está ence:rrado.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Consulto
ao Hustre Rel<~.tor se ele gostaria de falar imediatamente
OQ depois de ouvir os debates, para se pronunciar a res~
peito.

O SR. RELATOR (ltalo Conti)- Sr. Presidente, Srs.
membros da Çornissã.o, peço que desculpem o meu atraso. O motivo foi imponderável, exigiram a minha presencn. no Plenário, por isto solicito escusas_ da parte de V.
Ex's __ _
De certa forma, já percebi, pelo teor dos pronunciamentos, que se trata de um ,ofício do Presidente do Su-p-;:-~m~ irib_Ll_na_T f\1ilitar com_unicando que o inquéríto está aberto e todos nós sabemos que ele foi arquivado. De
modo qi.ie, de ceáã forma, vou fazer mínhas as pafavras
do ilustre Deputado ErasmÕ Dias, por julgar que não faz
s~ntido nom~ar-se uma comissão para verincar um ínqliêriio q'ue estâ arqUivado e q~:~e não ofeiece neÕhum
sUOS"íd[o para nossa Comissão.

0 SR. PRESIDENTE (Mendes Canafe)- Concedo a
palavra o nobre Deputado Perícles Gonçalves.

Ô SR. PERICLES GONÇALVES:..._ Sr- ;residente,
Sr-s. Membros da Comissàq, a _minha opinião pessoal, lód-e que o episódio do RIOCENTRO constitui-se
gicit,
no episódio da contradição, considero cS'isa morta. Mas,
existe em nós Um desejo latente de visitar, de ver esse
proCe_;!_sO, assim como vamQ_s ao cemitério visitar_ sepulturas. Acho que nada impede que esta Comissão ~-e TaÇa
pr~sente_ao funeral desse inquérito, que assista, que veja.
Não há mal nenhum nisto, inclusive poderemos_ até_saciar certas curiosidades, porque, a meu ver, há determi·
nados detalhes dentro do inquérito que não chegaram ao
conheciomento público. E se chegou vieram deturpados.
Tenho conheciment_o pessoal de determinadas facetas
que me animam, que Íncentivam a minha curiosidade
para ir ao Supremo visitar o cadáver desse episódio nlarcado por contradições. De forma que, como fluminense,
como deleg_<>dq_ de po\íci_a, ~orno parlamentar, acho que
o Presidente_ desta Comissão deveria indicar pelo menos
quem quisesse ir. Eu pelo menos, neste instante, declaro
que gostaria de conhecer o cadáver desse inquérito que,
p~na mim, foi o epísódio da contradição.

ea

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- concedo a
palavra ao nobre Deputado Raymundo Diníz.
O SR. RAJM UNDO DINIZ - Sr. Presidente, Srs.
Deputadas, sobre este problema o meu enfoque é outro.
Data venja vou me permitir divergir da opinião dos meus
colegas de Partido, o ilustre Relator e Q combativo Deputado Erasmo Dias, por uma razão muito simples: se
pedimos subsídios e 'peças e recebemos um oficio
convidando~ nos a comparecer ao Supremo, acho que até
seria uma discortesia, uma desconsideração não comparecermos. Perguntariam: esses homens do Congresso o
-que estão querendo? O convidamos para que venham
aqui examinar aquilo qJ.le julgarem necessário - acho
que não ficaria bem para a Comissão não atender um
convite que inclusive. atende a um pedido feito por nós
desta Comissão.
Por esta razão o meu voto é para que V. Ex•, na autoridade de Presidente, componha uma delegação interpar.tidá:ria. E acho ci.ut. a indicação natural de nosso Partido, ·
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por todas as razões, deverã ser a do nobre Relator, Deputado ltalo Conti.
Este o meu pensamento sobre o cas_o.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Ney Ferreira.
O SR. NEY FERREIRA- Sr. Presidente:, concordo
com o deputado Erasmo Dias e com o Relator, quando
eles concluem que o episódio do Riocentro está rigorosamente superado em termos de apuração, enfim é um assunto que não vale à pena ser resolvido, porque não vejo
que possamos trazer alguma coisa válida, neste jnstante
em qufc temos problem.as tão sérios no País. EntretU:iito,
concordo tainbt:m c_om o Deputado Raymundo Dinis
quando S. ExJ .acha que não há nenhum impedimento
para esta Comissão, desde que ela tenha solicítado, porque o trabalho da Comis.Sào, att!' onde entendo, é perquirir, é verificar_ o que se pQde tirar de benéfico no combate
ao terrorismo. Não temos uma função maior contra o
terrorismo, mas podemos dar subsídios ao Governo no
sentido de encontrar fór~ulas para o combate ao terrorismo. lncl~:i_síve temos até_ trazido terroristas, ou melhor
- ex-'t~rioristas para deporem.
De sorte, Sr. Presidente, qu_e acho não haverá nenhum
prejuízo para esta Comissão se um grupo de Parlamenta_res - e nesle ponto também concor.do com o Deputado
Raymundo Diniz, quando díz que o melhor representante de nosso Partido seria o nosso Relator- for até o Suprç:m,g:- at~ P()r deferência àquele _Tribunal, para coligir
- peças dados, para efeito de estudos, para que possamos
chegar a uma conclusão. Esse inquêrito foi rriuito contraditó_rio, _mu_ito questionado, haja vista que eminentes ministros daquela calenda Corte manifestaram-se de maneirã ate po-lên1ica. De_ for_ma que rneu voto é no sentido
de uma comissão fÕrmada pelos membros desta. Comissão pode-rá ir até o SuPerior Tribunal Militar e tomar conhecimento do que se fez, para uma melhor orientação
desta CPI. Esta a minha posição, este o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Continua
em discussão.

O SR. RELATOR (halo Conti)- Peço a palavra, Sr.
Presidente.

O "S-R. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com a palvra o nobre Relatar.
O SR. RELATOR (ltalo Contí)- Sr. Presidente, desejava esclarecer aos nobres colegas que o meu voto contrário à_ presença de uma comissão no S.T.M, não quer,
absolutamente, dizer o desconhecimento do fato, porque
o voto _do P~qrnotor Lobiia. o voto do Ministro Bierrenbach e o parecer do Procurador constituem peças funda~
mentais e de muita profundidade. E subsídios muito
maiores eles nos fornecem do que se formos manusear
toda aquela documentação. De qualquer maneira, só
queria dizer que temos toda essa documentação e que o
profluncíamento' desses homens servem de subsídios
para nós. Sãó-_quatro pareceres·ã. respeito do problema,
dissecados, revolvidos, analisados, comparados, com
tudo o que s.e. passou dentro daquele inquérito.
Por isto, o meu voto contrário à ida dessa Comissão
·por julgar- desnecessária. Mas, de qualquer maneira,
curvo-me à von-tade da Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, acompanharei com a máxima satisfação, darei a
maior atenção ao que nos for oferecído ver. Assim, se a
maioria deseja, estaremos com toda a boa vontade e a
máxima liberdade para cumprimos o que for determinado.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Concedo a
palavra ao nobre Deputado Euclides Scalc:o.
O SR. EUCLIDES SCALCO -Sr. Presidente, embora chegando com um pequeno atraso, posiciono-me fa-
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vorávet à opinião dos Srs. Parlamentares que se colociram a favor de uma comissãõ ir ao STM Cxaffiin-ãr os autos do processo.
Parece-me que aquilo que conhecemos, através da imprensa, desse episódio do RioCenti'o, principalmente as
solicitações feitas pelo ilustre Auditor Célia Lobão e
pelo Ministro Bierrenbach, entendo ser de importância
que esta Comissão torile conhecimento dos autos do processo, a fim de analisârmos aquilo a que nos propuzemos
quando foi convocada esta Comissão, que foi analisar a
escala do terror. Desta forma, sou favorável a que uma
comissão desta CPI vá ao STM analisar os autos do processo do Riocentro.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Pela or~
dem, concedo a palavra ao nobre Deputado Modesto
Silveira.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA - Na verdade,
parece que está tranqUilo, na Comissão, que V. Ex• deva
constituir uma ComissãO de representantes de cada Par~
tido.- O ilustre Relator chamou a atenção para um fato
muito importante. Pretendia até, se não passasse esta
proposta de uma subcomissão, para ajudar melhor ao
Relator e à Comissão que, afin"al, precisam de dados
para examinar cada fato, pretendia pedir transcrição nos
Anais da COriiiSSão, não só da decisão do ilustre Juiz Au~
ditor - Corregedor Cé1io Lobão, como também o voto
em separado, proferido pelo ilustre Ministro Júlio de Sâ
Bierrenbach, porque eles seriam altamente orientadores
para a Comissão. Tendo em vista que a maioria--dos
companheiros da Comiss_ã_o opina pela formaÇão dessa
subcomissão evídentemente esses documentos, que fazem parte do processo, virão para instruir e para Constituir parte dos Anais desta Comissão. Por isto, deixo de
formular o s_egundo pedido e peço a V. Ex• que designe a
ComisSão sugerida por mim.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Diante das
manifestações dos Srs. Membros desta CPI, está expres~
so o desejo da maioria e, com asse_nto no art. 1_7~,- t3:o Regimento, sendo da competência do Presidente da Comissão da CPI, por deliberação desta, incumbir membros da
Comissão para procederem sindicânciaS, diligências necessárias aos SeUs -ü·-a5a11foS, ã Presidé-ncia designa uma
comissão composta pelo ilustre Relator, Deputado halo
Conti, pelos Deputados Euclides Scalco e Péricles
Gonçalves.
Desta forma, vamos ao encontro da manifestação do
ilustre Deputado Raimundo Diiüz, de que deveríamos
compor uma comissãO com a -representação de todos os
partidos que participam desta CPI.
O SR. EUCLIDES S_CALCO- Sr. Presídente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Euclides Scalco.
O SR. EUCLIDES SCALCO -.....:solicitaria a V. Ex•
que designasse, em nome do PMDB, o Deputado Mo·
desta da_Silveira, já que eu estou c_o_ordenando um sim~
pósio sobre saúde, na Câmara dos Deputados, e estarei
impossibilitado, nos próximos dias, de desempenhar a
contento essa missão.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Çanale)- De acordo
com as alegações feítas pelo ilustre Deputado Euclides
Scalco, o Presidente substitui o nome de S. Ex• pelo do
ilustre Deputado_ Modesto da Silveira, para compor a
comissão.
Consulto aos ilustr~ membros desta CPt se desejam
ou têm matérias novas para enfocar.

O SR. IT ALO CONTI- Si. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale}- Concedo a
palavra ao nobre Relator halo Conti.
O SR.lTALO CQNTI -.Sr. Presidente, acredito que
seria interessante, dentro do ordenamento normal da
Comissão, ofictarmos ao Presidi!nte do Supremo Tribunal Federal sobre a deliberação, para que S. Ex• marcasse o dia e hora para ali comparecermos. Só esta
lembrança.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) dência irá providenciar a respeito.

A Presi-

O SR. MODESTO DA SILVEIRA~~ Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Cori.cedo a
palavra ao nobre Deputado Modesto da Silveira, pela
ordem.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA -Sr. ~residente,
permita-me um adenda. Acho boa a providência, apenas
me parece-desnecessário que a Presidência marQue dia e
hora, porque eles têm um trabalho rotineiro e normal
que é_ de manhã até à tarde, sendo que o Tribunal funciona na parte da tarde suas sessões. Mas a parte administrativa funciona o dia inteiro. Se o Tribunal estiver !nformado de que esta Comissão encarregada de ir e, eventualmente, voltar outras vezes, então, iríamos no horário
normal do expe~Hente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Acho que
vou decidir e, assim, fica estabelecido, não havendo necessidade de nCiva inter'lenção do ilustre Relator~
Acredito que, erri Víitude do oficio por nós ProvOcado
juntei ao Presidente e da forma atenciosa como S. Ex•
respondeu ao nosso oficiO-, não pOdemos chegar àqUela
Casa para um cantata com os funcionários apenas. Deveremos chegar, indo à Presidência da Casa, correspondendo assim à atenção do ílustre Presidente daquele Tribunal.
Assim, lamento discordar do ilustre Deputado Modesto da Silveira, mas concordo inteiramente com o nosso
Relator- para que no nosso oficío COnSte, não só a desig~
nação dos membros desta Comissão, como solicitarmos
a data e a hora para que S. Ex• possa receber a Comissão
desta CPI.
O SR. ITALO CONTI - Inclusive para encontrarmos toda a documentação em condições de ser examina·
da, facilitada e não ser preciso correr atrás de arquivos.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Conct<do a
palavra ao nobre Deputado Erasmo Dias.
O SR. ERASMO DIAS- Senhor Presidente, Senhores Congressistas:
Um dos propósitos desta CPI deverá ser o de fornecer
elementos para se fazer face ao terrorismo, segundo alguns, por uma lei anti-terror, face à sua não definida tipificação na legislação vigente.
Entendemos que, primordialmente torna~se necessário
definir dentro do contexto de segurança nacional, uma
politica de segurança pública e de segurança interna,
configurando desde a doutrina à sua execução, no âmbito da União e dos Estados. O terrorismo em particular, é
problema de segurança interna, que, tanto quanto a segurança pública na atual legislação definidora de sua
doutrina e execução, não estão precisamente defiriídos
gerando distorções e inefiCiências. Em que pese ser atribuição da União a definição de tal política, estamos
__apresentando sugestões e subsídios quanto à reformulação de uma política de segurança pública e segurança
interna. medida primeira e prioritária no nosso entender,

- para se obter rãciorialidade e eficiência no sistema
policial-judiciário no confronto com o crime, a criminalidade c o terrorismo.
Tudo indica que não bastam leis eficazes que respon~
dam à_ dinãmicva criminógena em toda sua coo.figuranção,-seja o crime, seja o terror, impõe-se que a dinâmica polltico-social como um todo, esteja ciente e consciente do que representam o crime e o terror, com isso
conceituando uma doutrina particularmente no seu com·
bate que deve se irradiar aos órgãos de execução. A doutrina traduzida na legislação deve ser racional e homogê~
n-ea, seja na configuração do fato, seja no seu confronto,
sem o que, por melhor que seja a lei definidora do crime
ou do terror, jamais serão enfrentados eficazmente~ Os __
órgãos de execução devem ter atribuições definidas, harmônicas e integradas no âmbito dos Estados e da União
em doutrina clara nos campos da segurança pública e segurança interna.
Estes são os princípios gerais que nortearam nossa
proposta em anexo, quanto a uma nova política de segurança pública e segurança interna inclusive do poder de
pol1cia, no âmbito da União e dos Estados.- Deputado
Erasmo Dias.
Apresentamos, Sr. Presidente, em anexo, alguns subsídios e sugestões, que apresentamos à apreciação desta
Comissão, para que os incorpore ou não, aos nossos trabalhos.
SEGURANÇA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
SEGURANÇA INTERNA
POLICIA
POLICIA MILITAR
POLICIA CIVIL
-

Proposta de uma nova política
I -

Introdução

A sociedade tem dentro de si antagonismos e pressões
que tendem a se transformar na violência, no crime, na
criminalidade, no terrorismo, na corrupção, mi subver~
são, fatores estes, desestabilizacfores e desordenadores
do corpo social.
Numa sociedade ordenada, e em equilíbrio, dentro da
ordem jurídica vigente, o cuinprimento às leis, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constjtuídos, constitui-se em um dos objetivos naciori.ais, aHM
cerce básico para a consecução de tantos outros objeti~
· vos--atuais ou permanentes. Tal ordenação e equilíbrio
devem ser obtidos a despeito de tais antagonismos e
pressões, através da deti::cção de suas causas e do combate aos seus efeitos. Em que pese ser fundamental a eliminação ou minimização das causas, impõe-se de imediato
enfren"tar seus· efeitos.
Os conceitos sumariamente _enunciados dizem respeito
à Segurança Nacional e em particular à Segurança Pública e Segurança Interna, de interesse da União e dos Estados, que devem se englobar em uma doutrina que, definindo os conceitos básicos em q-ue se assenta, seja "traduzida em legislação correlata que se deva irradiar aos órgãos encarregados de executá-la de maneira harmônica
no teinpo e no espaço. No tempo, respondendo à atual
dinâmica político-soCial de suas tendências e aspirações;
no espaço, respondendo às peculiaridades de cada Estado, sem perda dos interesses maiores da União.
Pretendemos, dentro de_ssas grandes linhas, analisar a
atuaJ doutrina da Segurança Pública e Segurança Interna
dentro do contexto global de Segurança Nacional, bem
como de sua execução, na tentativa de se buscar uma reformulação que atenda à atual conjuntura, ao mesmo
tempo que se harmonize e racionalize sua execução.
Nos parece oportuno trazer à debate tal problema, em
particular por já ter sensibilizado o Executivo que, através de Grupo de Trabalho integrado por representantes
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dos Ministérios da Justiça dO Exército, "irlaiisa o-siste-ma policial brasileiro e as legislações Federal e Estaduais

vigentes sobre o assunto, com o objetivo de propor fórmulas de crescente adequação do mencionado sistema à
realidade nacional e defini! bases para o funcionamento
harmônico de seus compone-ntes".
Tal problema tem merecido contfnuos pronunciamentos nossos, na Câmara dOS Deputados, inclusive apresentando projetas de lei e emendas constitucionais, tudo
no sentido de pretender contribuir à sua solução. A própria Comissão de Segurança Nacional da Câmara F~de
ral, da qual fazemos parte, cumprindo deveres regimentais, de hã muito tem analisado o problema e sugerido
soluções, como continua a fazer através de sub-comisSão
que estuda atualmente o mesmo assunto dentro das linhas que o Executivo taffibéii'l o faz.
Trata-se de definir a dOutrina de Segurança Pública e
Segurança INterna, dentro do :Contexto da Segurança
Nacional. Deve a União definiiã.s, estabelecendo limites
de competência entre ela e os Estados, bem como nos órgãos encarregados de executar tal doutrina. Para tal,
impõe-se a reformulação da Carta Magna e da legislação
correlata vigente.
Respeitando o direito ínalienável da Únião. em d~Cidii=
de seus interesses, estamo.s_ inclusive propondo as lirihas
mestras da competência da União e dos Estados, sob a ótica que entendemos responder â dinâmica sociãl e aos
altos interesses da sociedade e da Nacão.

Segurança Nacional
Segurança Interna Segurança Pública

2 -

Doutrina
O conceito geral de Segurança Nacional estâ contido
na Constituição em seus artigos 86; 87 e 91; de todã pessoa, natural ou jurídica, responsável pela Segurança Nacional; ao Conselho de Segurança Nacional, como responsável pela formulação e- execução da Política; às
Forças Armadas, como essenciais à execução da política
de segurança nacional.
A Lei de Segurança Nacional, definindo os crimes
contra a Segurança Nacional conceitua_ o que seJa~ ~Ip
seu artigo 21' - estado de garantia pi'õporcionando à
Nação para a consecução de seus objetivos naCionais,
dentro da ordem jurídica vigente - preceituando, em
seu art. 3Q, sua abrangl!ncia -envolve medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa
e da guerra revolucionária ou SUbversiva- definindo inclusive o que seja segurança iriterna erit"seu § } I ' - corresponde às ameaças ou pressões antagônicas de qualquer
origem, forma ou natureza que se manifestem ou produ~
zam efeitos no País.
Doutrinária e legalmentê'úils sã_-o ~~conceitos de S~
gurança Nacional -e SeguranÇa Interna.
2.2 - Execução
A União tendo em vista seus objetivoS e interesses na
execução da políticil de Segurança Nacional, manteve
como de competência da Polícia Federal, atuar juridicamente nas infrações contra aSe:SUrança Nacional (artigo
8~', inciso VIII, alínea ..c", da Constituição), bem -como
manteve de sua competência legislar sobre as Polícias
Militares em toda a sua plenitude, em que pese preSei.vando a capacidade dos Estados em legislarem supletivamente a respeito (artigo SQ, incíso XVII, alínea "v", parágrafo úniCo). Ao mesmo tenlpo que a União manteve o
controle da Polfcia Federal e das Polícias Militares, pelo
texto constitucional, em seu artigo 131' § 4Q, cerrou sobre
esta última, vinculando ao Exército,como força auxiliar
e sua reserva, inclusive atribuindo-lhe Praticamente com
exclusividade, a manutenção da ordem pública nos Esta·
dos.
O Decreto-Lei nQ 667, de 2-1~69 (alteiado pelo
Decreto-Lei nQ 1072, de 3Õ-12-69), disciplinou a organi·
zação das Polícias Militares definindo sua competênCia
2.1 -

no artigo 31'- instituídas para a manutenção da ordem
pública e segurança intérnái'lós EStados, Territórios e no
Dfstfito Federal - e itens subseqUentes:
. a) Executar, com exclusividade, o policiamento oste~sivo fardado;
·
b} atuar, preventivamente, em caso de perturbação da
or~em;

c) atuar, :repressivamente, em caso de perturbação da
ordem, precedendo o eventual emprego das forças armadas; e,
d) atender à convocação do Governo como força militar, integrada ao Exército.
.No mesmo .I?ecreto, em seu .a.r~igo 49, estabelece que as
Polícias Militaá~s "subordinam-se ao órgão que nos Governos dos Estados, Territórios e no Distrito Federal for
responsável pela ordem e pela segurança interna".

2.3 - Anâlise Parcial
Pelo exposto, verifica-se que o texto constitucional, a
Lei de Segurança Nacional e o Decreto_-Lei nQ 667/69,
definem a-doutrína de Segurança Nacional e, dentro desta, a Segurança Interna e Segurança Pública, praticamente atribuindo à União, atr~vés ~e_ seus órgãos, ou a
eleS Vii1cuJ:idos, sua execução. A Segurança Pública e Se·
gurança Interna estão a cargo, no campo policial, às
Polícias Militares, no campo policial-jurídico à Polícia
Federal.
3 ~-segurança Interna: Segurança Pública: Poder de
Polícia:
Poder CÓmplementar ao de Polícia.

· 3.1- Polícias Estaduais: Poder de Polícia
Ê o conceito tácito, _que os Estados, Territórios· e o
Dfstdto Federal, dentro de sua autqnomía no contexto
da União, são reSponsáveis pela Segurança Pública e
pela Segurança Interna, em que pese tais atribuições,
pelo texto constitucional, seja das Polícias Militares, vinculadas ao EX.ércíto. Nos Estados, são as Secretarias de
Segurança Pública res-ponsáveis por tal atribuição, através de suas Polícias, onde se inclui, além da_ ~alicia Militú,--a-POiiCW: CiviL A pi6Pria Lei Federal estabelece subordifi:ação das Polidas M_ilitares às $ecretaria,s ç;le Segura:Oçá, em q~~ pese po; via ínâireta, criando duiLlídã.de de
Subordinação e conflito de legislação entre a Consti1ufÇào a Lei Federal.
Nossa Carta Magna ignora a existência, nos EStados,
das Polícias Civis, instituídas por imPosição do Código
de- Processo_ Penal, atribuindo praticamente apenas às
Polícias Militares a manutenção da ordem pública. Os
Decretos-Leis 667 J69 e 66.862/70, em detalhe, atribuem
ãs Polícias Militares a Segurança Pública e Segurança Interna, vinculando-as intimamente ao Exército, d-eõtro. do
conceito de ser força auxiliar e sua reserva.
~ A--Conceítuação aceita de que a Segurança Pública e
Segurança Interna são atribuições dos Estados, através
de suas Polícias, consta inclusive da Constituição Estadual, pelo meno_s_ no Estado de S_ãQ_Paúlo, onde novamente se verifica conflito de legislação entre as Constitulções-Federal, Estadual e a Legislação ordinária! Nas
Polícias dos Estados, s~ i'nciue~ não -só a Políci~ Militar,
çomo a Polícia Civil. Atribuir apenas a -um dos ó~gãos
policiais, a Polícia Militar, as atribuições amplas da manutenção da ordem pública, da garantia dos poderes
cOnstituídos e do cumprimento às leis _(Decreto 667, art.
-31', alíneà "a") é unia disto~ção flagrante. Tal atribuição
é do Poder_ de Polícia dos Estados, envolvendo desde o
policiamento ostensivo ao exercício da Polícia Judi·
ciãria,- em perfeita sintonia com o Poder Judiciário que
exige a existência de uma Polícia, cjue -por -ce~rtO abrigará
nào só a Policia Militar comO a Polícia CiVil.
-Tem sido de cons.enso geral que as Polícias Militares
devam ser enquadradas como forças auxiliares, reserva
d'? Ex~rcito,_ CJ?f!l_ organização, efetivos, etc, legisladas
pela União como aliás consta de Nossa Carta ~agna
Onde inclusive se prevê que os Estados possam supletiva-

e

mente legislar sobre a mesma matéria. Tudo indica que
tal norma atende aos int~!"esses da União, devendo-se,
conludo, entregar aos Estados possibilidade para que integrem as Polícias Militares em suas Polícias no exercício
da atiVidade·-essencialmente policial. Assim, se obterá a
integração e harmonia dos dois órgãos policiais - Policia Militar e Polícia- Civil, dentro das Polícias dos Estados.
3.2 - Análise Parcial

A autonomia dos Estados para organizar suas Polícias, integradas pelas Polícia Milit-ar e Polícia Civil, tendo em vista o exercício de Poder de Polícia, em toda sua
pleiiitude, nos -parece essencial tendo em vista sua responsabilidade na manutenção da Segurança Pública e
Segurança Interna. A União reservaria à si, atravês do
Ministérlo dO Exército, regular outras atribuições das
Polícias Militares em casos específicos, em particular no
campo da Segurança Interna.
3.3 - Poder Complementar ao Poder de Polícia
A União tem legislado sobre determinadas atividades
complementares ao Poder de Polícia dos Estados, como
são a segurança bancârüi (Decreto-lei nQ 1.034, de
21/10/69 e a segurança metrovíâria (Lei n~' 6.149, de 212-74).

Na realidade, existem, hoje, todos os tipos de_ vigilância e segurança em órgãos- públicos e privados, bem
como guardas municipais, guardas noturnos e um sem
número de tais atividades ao aúepio da legislação que
regula o assunto. Na própria Constituição de São Paulo,
são previstas guardas municipais bem corno farta legislação estadual prevê outros tipos de vigilância.
Á União e os Estados, por tanto, disciplinam em flagrante contraste tal típo de atividade gerando conflitos
de toda espécie. Quando a definição áo Próprio Poder de
Polícia dos Estados é ímpreciso, o Poder Complementar,
englobado as atividades de vigilância e segurança, mais
indefinidos fica, gerando uma pleiade enorme de recursos humanos e materiais mal empregados que não atcmdem à dinâmica do crime e da criminalidade. Impõe-se
disciplinar tal atividade, que tudo indica deve ficar sob a
ég(de e reponsabilidade dos Estados, controlada, fiscalizada e supervisionada pelo seu Poder de Polícia. Caberâ
à União, tal Poder Complementar em suas grandes linhas, a fim de se obter certa homogeneidade no âmbito
da Nação.
4 - Conclusões

- Dentro do exposto concluímos que na reformulação
- .da doutrina de Segurança Pública e Segurança Interna e
na sua execução alguns aspectos deverão ser observados.
4.1 -A manutenção da ordem pública, o exercício
dos poderes constituídos, o cumprimento às leis,
englobam-se dentro do conceito de Segurança Pública e
Segurança Interna, dentrO-dOs objetivos de ordenação _da
sociedade.
4.2- Pelo princlpio de autonomia da Federação,
deve ser de responsabilidade dos Estados a Segurança
Pública e Segurança Interna. Em casos específicos, definidos em leis ou em situações extremas, esgotadas as
possibilidades dos Estados, deve ser de responsabilidade
da União a Segurança Interna. Nos Estados, cabe à Polícia tal atribuição, integrada pelos órgãos Policiais, a
PoHcia Militar e a Polícia. Civil.
4.3..,... A Segurança PúQlica diz respeito aos a tos antisoc:iais, contrav~nções e ilícitos peiiilis; envolvendo o Poder de Polícia, em particular previst(l n9 artigo 4\' do Có~
digo de Pr_ocesso PenaJ,- assentado nesse Estatuto, na Lei
das Contravenções e no_ Código Penal. Em sua ampla
conceituação:_o Poder de P_olicia no campo da Segurança
-'-:YQl_iça deve se desenvolver em ações preventivas e repressivas, desde o poiiciamento ostensivo ao exercício da
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Polícia Judiciária, através da ação de _s_eus _órgãos policiais, a Polícia Militar e a Polícia Civil, em um todo harmónico, uno e indivislvel, desde a ocorrência policial ao
inquérito policia! submetido ao Poder Judiciário.
4.4- À Segurança_ Interna diz respeito às ameaças e
açàes a tentatórias à ordem social, seja _atrav~s da guerra
psicológica adversa, guerra revolucionária ou subversiva
em todas as suas formas e manifestações dentro do conceito de Segurança Nacional, envolvendo o Poder. de
Polícia dos Estados e mesmo a ação da União. Tal Poder
de Polícia nesse campo envolve medidas preventivas e repressivas, desde o policiamento ostensivo ao de Polícia
Judiciária, atravéS- dos órgãos policiais, a Polfcia Civil e
Polícia Militar, no àmbito das Polícias dos Estados, podendo, dada a amplitude e naturez3 dos fatos, envolver
no campo judiciáríOU _ POlicia Federal__ e as próprias
Forças Armadas no campo repressivo, caso em que-_ a
União chamará à si O Problema, seja pela sua natureza
ou por esgotar o Estado sua capacidade.
4.5- As Po\fcbs Militares são forças auxiliares, reserva do Exército, devendo ter as seguintes atribuições:
a) exercer o Poder de Polícia como integrante das
Polícias dos Estados, na manutenção da Segurança
Pública e da Segurança Interna, em particular o policia~
menta ostensivo fardado em-tOáos os S:e_u_s campos.
b) atuar preventiva e repressiv;;~mente ante ameaças
ou perturbações da ordem pública, precedendo o emprego das Forças Armadas em casos específicos de interesse
da SeguranÇa Interna.
-- c) atender a convocação do Governo_ Federal.
4.6- As Polícias Militares, como força auxiliar, reserva do Exército, serão vlnculadas ao Ministério do
Exército que disciPHI1ará os casoS eSpeCífiCos de interesse
da União, quanto a organ~zação, efet_ivos, instrução,
atribuições, etc, tendo em vista seu emprego no- Campo
da Segurança Interna_ como força precursora do emprego das Forças Arma_das.
4.7- Às Polícias Militares como órgão policial serão
suhor_dinadas às Secretarias de Segurança Pública dos
Estados, como um __ dos órgãos policiais integrantes de
suas Polícias, que disciplinará os casos específicos-de se.u
interesse quanto a organiZação, efeiivos, iriStruÇãO, atribuições, etc., tendo em_ vista seu emprego coinó órgãO
policial no campo da Segurança Pública e da Seg_urança
Interna._
4.8- Às Polícias Civis serão vinculadas ao Ministério
da Justiça, através de órgão coordenador e superviSionador de suas estruturas e organizações, "tendo em vista a
obtenção d_e uniforriüdade e racionalidade_no âmbito da
União.
4.9- Nos Estados, todo o Poder Complementar ao
de Polícia deverá por ele ser regulado, sob linhas mestras
gerais baixadas pelo Ministério da Justiça tendo em vista
a obtenção de unifOrmidade e racionalidade no âmbito
da União.
4.10- À Polída dos Estãdos, integrada pelas Polícias
Militares e Policias Civis, deverá, quanto a· organização e
atribuições, obedecer aos seguintes princípios:a) no campo da Segurança PúblíCa aação primordial
deve ser da Polícia-:Ci_Vi\, no exercício da Polícia. Judiciária, em íntima ligação com a ação da Polícíã Militar.
As organizações da Potícia Militar deverão ser essencialmente de_ molde a atender à missão de natureza policial,
no campo da prevenção e da repressão, com vistaS particularmente ao exercício da Políciã Judiciária em If:ltiina
coordenação com as organizações da Polícia Civil.
b) no campo da Segurança Interna a ação primordial
é da Polícia MHitar, atuando preventiva e represSivamente, intimamente ligada à Polícia Civil e mesmo à
Polícia Federal e ao Exérçito, em casos específicoS. AS
organizações-da Polícia Militar deverão ser de molde a
responder as ações da Segurança Interna em toda sua
plenitude, em condições inclusive de preceder o emprego
do Exército.

DIÁRIO DOCONGRESSONÁCIONÀL(Seção li)

Impõe-se c_omo conclusão fmal, dentro da doutrina
que houver por bem definir a União, proceder à reformulação de nOssa Carta Magna e da legis[ação subseqUente, a fim de que o siStema-i:>olicÚil responda-à línâmica político-social de nossos dias.
Dentro dos piincfpios-expo-Sios; apresentãmos à consideração do Congresso Nacional, a Emenda à Constituição n~' 15/81 e o Projeto_ de Lei n9 1969-A/79 que
atendem a alguns deles. Empor-se-Ia reforrilulãf da mesma forma dentro dos princípios referenciados a: legislação federal e estaâu3.1 concernente, em particular os
Decretos n9S 667/69 e 66.862770, -tudo tendõ em vista a
proposta da doutrina rie Segurança Pública e Segurança
Interna e de sua_execuç5o.- Deputado Erasmo Dias.

CAMARA -DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N• \.969-A, de 1979
(Do Sr. Erasmo Dias)

Sub()!dina a Polfcia Militar q Secretaria de Segu=
rança Pública, do respectivo Estado, Território eDistrito Federal, alterando o art. 4' do Decreto·lei nv
667. de 2 de julho de 1969; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Com_is_sào de Segurança Nacional, pela aprovaÇão.
(Projeto de Lei n9 1.969, de 1979, a que referem
os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 49 do Decreto-lei n9 667, de 2 de julho
de 1969, que reorganizou as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios
e do Distrit9 Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 49 A Polícia Militar subordina-se à_respectiVa -Secretaria de Seg~rança Pública -dOS EStados, Territórios e Distrito Federal.
"§ J9 Co~pete aos Estãdos legislar sobre a orgarliiaçãO,- atribuições, -Úetivo, instrução, -justiça e
gãrantias da Polícia Militar, -objetivando a manutenção da ordem pública e a segurança interna, em
ação coordenada com a Polícia Civil, respeitada a
lei federal.
§ 2"' A União legislará sobre as PolíciaS Militares dos Territórios Federais e do Distrito Federal._"

em

Art. 29 A presente Lei entra
vigor "à -data de sua
publicação.
- Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Constituição no art. _89, inciso XVII, v, determina
que ã UníãO C_Ompete -leglslar sobre:
"Organi~ação, efetivos; instrução, justiça e garantias das polícias militares e condições Sera"IS de
sua convocação, inclusive mobilização."

E nesse mesmo artigo acresce, ipsis litteris:
"Parágrafo único. A competência da União
não exclui a dos Estados para legislar supletivamente sobre as matérias das alíneas c, d, e, n, q e v do
item XVII, respeitada a lei federal."
A lei federal que reorganizou as Polícias Militares foi

o Decreto-lei n9 667, de 2-7-69, que ordena textualmente
no art. 49:
"As Polícias Militares subordinam-se ao órgão
que, nos,governos dos Estados, Territórios e no Distrito Federal, for responsável pela ordem pública e
pela segurança interna.n
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Nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, o órgão responsável pela ordem pública e a segurança interna não é outro senão a Secretaria de Segurança Pública.
AastritOS a esses parâmetr-os legais e constitucionais,
estamos a propor para redução do sobretranscrito artigo
do Decreto-lei n9 667/69 a contida no projeto em justificação, explicitadora de que o órgão a que subordinada a
Políciid~filítar a Secretarta de Segurança Pública (caput}. Com o adiamento de dois parágrafos: o primeiro,
reafifnlaildo a cOrripetêncía do Estado para legislar sobre
a Polícia Militar, em carâter supletivo; respeitando a lei
federãl (Const.; arl. 89, XVII, v, e seu parágrafo único,
combinado com o art. 49 do Decreto-lei n9 667 /69). O
Segundo púágrafo defxando expresso que a União continuará legislando sobre as Polícias Militares dos TerritóriOs Federais e do DistritO Federal, ers que estas não
~ispõem de Asse-m_blêi~ Legislativa.

e

A manutenção da ordem pública e da segurança interna,_ o cumprimento das leis e o exercício dos poderes
constituídos constituem atribuição específica dos Estados, Territórios e Distrito Federal, através de suas Policias, enquadradas no órgão responsável, as Secretarias
de Segurança Pública.
Dentro desse contexto, integram essa missão as Polícias Militares regid"Js por disposições expressas em legislação fe_deral.
Possuem os Estados, Territórios e o Distrito Fedirãt
suas Polícias Civis, vinculadas ao Poder Judiciário. Na
realidade, o Poder de Polícia depe_nde basicamente da
ação das duas Polícias, a Militar e a Civil, cada uma delas com atribuições específtcas definidas respectivamente
em leis federais e estaduais. Ressalve-se, entretanto, que
no campo da aplicação, tais missões específicas de policiamento ostensivO ·a cargo da Polícia Militar, e de
exercício da polfcia judiciária, a cargo da Polida Civ-il,
_?o estreitamente interdependentes, de campos_ afins, ultrapassando o conceito de suas defiilições como estatufdos na atual legislação, não raro gerando conflitos de
todo tipo.
Ê fato notódO que o policiamento ostensivo da POlicia
Militar não se lirriita a uma simples ação de presença, comum_ente exen;endo ações típicas de polfcia judiciária.

Da mesma forma há que se entender que a Polícia Civil pela ação de suas viaturas e homens, comumente se
enquadra no exercício de poli~iamento osterisivo.
Os compartimentos estanques entre a ação da Polícia
Militar e a Polícia Civil somente têm prejudicado a ação,
como um todo, da Poltcta, seja em beneficio da Sociedade, seja no da Justiça.
Daí a necessidade premente de se facultar, através de
lei, que os Estados, respeitando as dispõsiÇões bâsicaS"da
legislação federai; disponham sobre a oi-ganizacão, atribuições, efetivo, instrução, justiça e garantias da respectiva Po\íci(l Militar, com vistas à manutenção da ordem
pública e da segurança interna, em açào coordenada com
a Polícia CiviL
Dessa forma, ao Estado será lícito utilizar válida e efetivamente a Polícia Militar em conjunto com a Polícia.
CiVil, logrando uma ação racional e homônoma de sua
Polícia.
Como temos repetidamente enfatizado nesta Casa,
dessa forma, com a perfeita integração dos dois órgãos
policiais: a Polícia Militar e a Polícia Civil, estarão os Estados aptos para o perfeito cumprimento de algumas de
suas principais atribuições: a manutenção da ordem
pública, o atendimento às leis, e o exercitamento dos poderes constituídos.
Produzidos os fundamentos supra, entendeffios haver
plenamente justificado a aprovação do Congresso Nacional ao presente projeto de fei.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1979.- Ei-a.smo
Dias.

ÓIAIÜQ DO CClNCJRESSO NAClQNAL (!i(:çãoU)
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orientação da função policial, desde o movimento revo~
lucionãrio de 1964.
Esperava-se a racionalização dos serviços prestados
pela polícia no acompanhamento da evolução económic~ e social, promovendo a segurança dos cidadãos. OcorPretende o nobre Deputado Erasmo Dias, com o pre-'
reu justamente o contrário.
sente Projeto, que a Policia Militar; em cada Estado ou
Território, e no Distrito Federal, passe a subordinar-se à
Se não bastassem as diferenças existentes entre os orSecretaria de Segurança. Com isto-fica alterado o arLl'~__ --ganismos civis e militares da Polícia, as dissenções, na
do Decareto-lei n9 667, de 2 de junho de 1969, que reormelhor das hipóteses, prejudicando o bom funcionamento d_as ativídades de prevenção e repressão da criminaliganizou as Polícias Militares.
- d~de, a dicotomia afinal estabelec!9l!:. entre polícia civil e
Na justificação, invoca o Autor, o art. 8"', item -XVYi,
polfêia niHÜar- p-asSou a se constituir no ponto funda_::
V, da Constituição Federal, que determina-que comp~te
mental da ineficiêncfa do aparato policial como um toa União legislar sobre:_
do.
"Organização, efetivOs~TililiUÇãO, ]us-tJÇa _e gaA pollcta ericontra-se em uma crise de autoridade,
rantias das polícias militares e condições gerais de
chegando~se ao absurdo de entregarem-se funções pró~
sua convocação, inclusive mobiliÚção."
prias da polícia civil à polícia militar, inteiramente des~
preparada para o exercício desSe mister.
E nesse mesmo artigo se acrescenta- segundo alega o
As conseqüências são bem visíveis.
Autor - a seguinte :iisposição:
o estabelecimento legal de limites às atribuições da
polícia militar e da polícia civil, atribuindo àquela o poli"Parãgrafo único. A cOmpetência da União
ciamento ostensivo e a esta investigação criminal, úão
pode ser tolerado, porquanto traz o desprestígio e odesnão exclui a dos Estados para legislar supletivamencrêdito da Políci.a, como um todo.
te sobre as matérias das alíneas c. d, e, n, q e V do
A escalada de violência a que vimos assistindo não
item XVII, respeitada a lei federal."
tem outra raiz senão na divisão da Polícia em duas cor~
Acrescenta a Justificação:
porações distintas a disputar as atribuições que deveriam
exercer harmonicamente em beneficio da sociedade .
. ..A lei federal que re_orgã.nizou as Polícias MilitaO certo é capacitar a Po[íCia, a fim de que e·ra se} a ca~
res foi o Decreto-lei n'f 667, de 2.:7-69, que ordena
paz de exercer as funções de prevenção e repressão da
textualmente, no art. 41':
criminalidade, as quais lhe competem em qualquer Esta,,uAs Polícias Militares subordinam-se ao órgão
do civilizado.
·
que, nos governos dos Estados, Territórios ena DisO Presente projeto de lei, de autoria do nobre Deputatrito Federal, for responsável pela ordem pública e
do Erasmo Dias, conforme explanado na justificação,
pela segurança interna." Quanto às demais partes
objetiva ação cooxdenada da Policl~ Militar com a P9lído Decreto-lei n~' 667, o Projeto mantém na sua escia Civil:sência, a legislação conco.mitante da .Un(ão e -a dos.
Estados, excluídos os Territórios e o Distritõ-Fede"Os compartimentos estanques entre a ação da
ral, que não possuem órgão legiferante."
Polícia Militar e a Polícia Civil somente têm prejudicado a ação, como um todo, da Polícia, seja em
beneficio da Soçiedade, seja no da Justiça.
II- Voto do Relator
Dai a necessidade premente de se faculwr, através d~ lei, que os Estados, respeitando as dispoO Pfojeto atende às exigências de constitucionalidade
~ições
básicas da te.iislação federal, disponham
juridicidade e técnica Jegislitiva~ -R-;almente tanto a
sobre a organização, atribuições, efetivo, irlstrução,
União como os Estados podem legislar sobre a matéria,
justiça _e ga_!"anti3. da- respectiva Polícia Militar, com
respeitada a prevalência da primeira, de acordo com a
-- vistas à manutenção da ordem pública e da..segu~
Constituição.
rança interna, em ação coordenada com a Polícia
Nosso parecer, portanto, é favorãvel ao Projeto, quanCivil.
to à parte que nos cabe apreciar.
Dessa forma, ao Estado serã lícito utilizar válida
Em relação ao mérito, melhor dirá a douta Comissão
e efetívamente a Polícia Militar em conjunto com a
de Segurança Nacional.
Polícia, Civil, logrando uma ação racional e homo~
Sala da Comissão, 27 de maio de 1980. -_Ernani Satygênea de sua Polícia. Como temos repetidamente
ro, Relator.
enfatizado nesta Casa, dessa forma, com a perfeita
integração dos dois órgãos policiais, a Polícia Mililll- Parecer de Comissão
tar e a Polícia Civil, estarão os Estados aptos para o
perfeito cumPrimento de algumas de suas principais
A Comissão de Constituição e J ustíça, em reunião de
atribuições: a manutenção da ordem pública, o
sua Tunna.."A", opinou, unanimente, pela constitucioatendimento às leis e o exercitamento dos poderes
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto_
constituídOs".
(fls 5 e 6)
de Lei n9 1.969/79, nos termos do parecer do Relator.
Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça
I - Relatório

Estiveram presentes os Senhores Deputados; Gomes
da Silva, Vice-Presidente, no exercício da Presidência;
Ernani Satyro, Relator, Brabo deC~uvalho, Djalma Marinho, Feu Rosa, Joacil Pereira, João Gilberto, Luiz
Leal, Mendonça Neto, Nilson Gibson e Pimenta da Vei~
ga.
Sala da Comissão, 27 de maio de 1980- Gomes da
Silva, V ice-Presidente, no exercício da Presidência- Ernani Satyro, Relator.
Parecer da Comissão de
Segurança Nacional
I - Relatório
No Brasil a Polícia se debate em crise, agravada pela
dimensão dada às polícias militares (que nunca deiXWde ser militares) pelos responsáveís pela reformulação e

Daí a oportunidade deste projeto que objetiva subordinar a Polícía Militar à Secretaria de Segurança dos Estados, Territórios e Distrito Federal e promove ação
coordenada com a Polícia Civil.

II- Voto do Relator
Assim, no que tange à Comissão de Segurança Nacío- nal, somos pela aprovação deste projeto de lei.
Sala da Comissão, 17 de setembro de 1980. - Paulo
Studart, Relator.
1/l- Parecer da Comissão
A Comissão de Segurança Nacional, em sua Reunião
do dia 17 de setembro d_o ano de um mil novecentos eoí~
tenta, aprovou, por unanimidade, o_ parecer do Senhor
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Relator, Deputado Paulo Studart, favorável ao Projeto
de lei n9 I .969/79, que "subordina a Pol1cia Militar à SeCretaria de Segurança, do respectivo Estado, Território e
Distr"ito Fedeial, alterando o art. 4<:> do Decreto-Lei número 667,- de 2 de julho de 1969".
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Erasmo
Dias, Presidente; Paulo Studart, Relator; Carlos Cotta,
Odulfo Domingues, Alipio Carvalho, Hélio Campos,
Joet Ferreira, Paulo Torres e Haroldo Sanford.
Sala da Comissão, 17 de setembro de 1980. -Erasmo
[!_ias, Pr~~idente --Paulo Stl,idarl. Relator.
CONGRESSO NACIONAL

(')PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• IS, DE 1981

Dá nova redaçào ao art. 13! § 4P, da Constituição
Fedéral.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado federal, nos termos do art. 49 da Constituição federal,
promulgam a seguinte Emenda n~' 13, § 4~', da Cõnstituição Federal:
"Art..13 .. ---. ·- ......... ' ...... '"- "'·-' .•
§ 49 _ Os Estados, os Territórios e do Distrito Fe~
dera! organizarão a sua Polícia, observado a letra ve
parágrafo único do item XVJJ _do art. 8~' desta ConstituiÇão.
a) será de responsabilidade dos Estados, Territórios e Distrito Federal, através de sua Pollcia, a
manutenção da ordem pública e segurança interna.
b) as Polícias dos Estados, Territórios e Distrito
Federal serão integradas pelas Polícias Militares e
Polícias__Çivis.
c) as Polícias Militares c os Corpos de Bombeiros Militafes são considerados forças auxiliares, re~
serva do Exército.

Justificação
A nossa Constituição, no Capítulo III, art. 13, § 41',
atribui às Polícias Militares a manutenção da ordem
pública nos Estados, nos TerritóríoS e no Distrito Fed~
ral. Em nossa Carta Magna ignora~se a existência, nos
Estados, das Policias Civis. E fato notório que a manu~
tenção dil ordem pública, a garantia do ex.ercicio doS po~
deres constituídos e o cumprimento às leis é atribuição
dos Estados, através de suas Polícias, onde logicamente
se incluem não só a Polícia Militar como a Polícia Civil.
Atribuir apenas a um dos órgãos policiais, a Polícia Mili·
tar, tal atribuição é uma distorção que não pode conti~
nuar a ser alimentada gerando problemas de todo tipo,
O exercício do -Poder de Policia pelos Estados, engloba
atribuições diversas, desde o policiamento ostensivo ao
exercício da polída judiciária, em íntima ligáção com o
Poder Judiciário, o que exige a existência de uma Polícia
Estadual.
Tein sido de consenso geral que as Polícias Mílítares
deveffi ser forças auxiliares, reserva do Exécito, com organização, efetivos, etc, legislados pela União. A missão
complexa que exercem as Policias Militares no contexto
da-Uili.â.O a heterogeneidade e peculiaridades dos Estadós, exige tal enquadramento que supletivamente pode e
deve ser exercido pelos Estados. Nada impede pois e que
devam as Polícias Militares ser regidas nas suas linhas
mestras pela União através -do Ministério do Exército,
permitindo supletivamente que os Estados tenham autonomia para também reger suas Polícias Miltares. Dentro
desse quadro, entendemos que não devem ter as Pollcias
MHítares restrições quanto a ter remuneração padronizada pela do Exército, eis que deveriam ficar a cargo das
possibilidades em cada Estado, com isso inclusive homogenizando o tratamento de quadros semelhantes dos órgãos po!íciais, a Polícia Militar e a Polícia Civil.

e

(•) Refeito por Jncorreçilo.
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:t: imperativa a -ação integrada e conjunta na~ Polícias
Estaduais dos seus órgãos Policiais; PolíCías_ Militares e
Policias Civis. A a tua! dicotomia desses órgãos tem sido
limitação sempre presente no cumprimento das suas atribuições.
Os diplomas legais que atualmente regem as Polícias
Militares- Decreto-lei n~' 667, de 2-7-69 c Decreto-lei n.,.
66.862 de 8-7-70 - geraram distorções, fiuto da atual
disposição da Carta Magna que agora se pretende reJormular, com isso possibilitando em cada Estado, Policias
Estaduais que respondam à dinâmica da nossa sociedade.
Com tal medida, mantem-se o espírito básico das
Polícias Militares, possibilitando-se aos Estados a integração e a harmonia necessárias ao exercício "do Poder de
Polícia, através das Polícias dOs Eslados com seus órgãos
policiais, as Polícias Militares e as Polícias Civis. A
União continuará a manfer sobre as Polícias Militares o
seu controle no que interessar à sua atuação como força
auxiliar, reserva do Exército, possibilitando o exerc1cio
da missão policial no âmbito do Estado em todR a sua
plenitude, intimamente integrada com as Polícias Civis.
Deputados: Erasmo Dias - Léo Simões - Darcílio
Ayres- Antônio Pontes- Ruy Silva- Rosemburgo
Romano- José Bruno- Adroaldo Campos- Mário
Hato --Guida Arantes - Salvador Julianelli -Alípio
Carvalho - Simào Sessirn - Celso Peçanha - Leorne
Belém- Milton Brandão.,.....- Arnaldo Lafayette- Wilson Braga- Ricardo Fiuza- Magalhães Pinto:..:.. Péri·
eles Gonçalves- Paulo Torres -_Edson Vidigal João Gilberto - Paulo Borgl!s- Álvaro Dias__- Paulo
Studart- Pedro Lucena- Osmar Leitão -José Frejat
-Brabo de Carvalho- Marcus Cunha- Hêlio Cam·
pos -Jorge Uequed ~Walber Guimarães- Hllroldo
Sanford -José_ Penedo - Nivaldo Krüger- Lázãro
Carvalho- Gomes da Silva- João Arruda (apoiamento) - Ruy 8l;!.celar- Paulo Lustos_a- Nilson Gibson
- Vivaldo Frota- Ubaldo Barém- Divaldo Suruagy
-Júlio Martins- Joel Fcrrcírll -Antônio Zacharias
- Carlos Cotta -Geraldo Guedes- .SiquCíra Campos
-Jorge Paulo- Antônio Mazurek- Paulo GuerraOswaldo Melo- Jerônimo Santana- Alcir Pimenta..:..._
Peixoto Filho - Albérico Ccil:aciro - Francisco Leão
-Vilela da Silva- Edison Lobão- Figueiredo Cor- _
reia - Nogueira de Rezende (apoiamento) ~ Murilo
Mendes -Angelo Magalhães (apoiamento)- Nelson
Morro - Delson Scarrano - Hugo Napoleão - Oswaldo Lima - Mário Moreira - Inocêncio Oliveira Melo Freire -Wilson_ Falcão - Stoessel Dourado Hilderico Oliveira - Gerson Camata - Afrísio Vieira Lima - José Amorim - Marcelo Cordeiro - Tidei de
Lima - Honorato Viana - Edilson Lamartine Mendes
- Raul Bernardo-- Raimundo Diniz- Daniel SilvaTheodorico Ferraço - José Alves - Adhemar de Barros Filho- Josué de Souza- Rómulo Galvào- Sebastião Rodrigues Jr.- Walter Silva- Odulfo Domin»
gues - Carlos Santos - Antônio Florêncio - Jayro
Maltoni - Celso Carvalho - Sebastião Andrade Nélio Lobato- Sarnir Achoa- Jorge Vargas- Daso
Coimbra - Vicente Guariroba -Dei Basco Amaral Pedro Carola - Baldacci Filho - Pedro Germano Ruben Figueiró --Octávio Torrecilla - Alcebíades de
Oliveira- Manoel Ribeiro -Airton Sandoval -o- loão
Carlos de Carli - Francisco Libardoni- Pedro ·corrêa
- Darcy Pozza- Carlos Alberto- Fraocisco~Rollem
berg - Carlos Augusto - Antônio Ferreira - Harry
Sauer- Adhemar SantiHo -· José Maria de Carvalho
- Wanderley Mariz- Diogo Nomura- Lel.lf Lomanto - Herbert Levy - Qjalma Marinho - Rezende
Monteiro- Milton Figueiredo- Jorge Arbage- Jairo
Magalhães ..,..- Antônio Russo - Octacílio Almeida =Odacir Soar_es - Manoel Novaes- Aduato BezerraFlorim Coutinho - Cados Sant'Ana - Joacil Pereira
- Cesârio Barreto - Antônio Morimoto - Castejon
Branco- Victor Fontana- Ary Kffy_ri- Athiê Coury
- Furtado Leite.

Senadores; João Calmon- Lomanto Júnior- Gastão Müller- Jorge Kalume- Orestes Quércia-- Nilo
Coelho- Mílton Cabral- José Uns- Passos Pôrto
-João _Lúcio - Lourival Baptista - Dinarte Mariz Dirceu Cardoso - Luiz Cavalcante - Affonso Camargo - Henrique Santillo - Pedro Simon- Almir Pinto
- Itamar Franco- Nelson Carneiro- Mendes Canale
---' Moacyr Dalla- Leite Chaves- José Richa.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A Presidência recebe o trabalho do ilustre Deputado Erasmo
Dias, que, por diversas vezes, tem traduzido para esta
Comissão subsídios valiosos. Iremos, depois, conhecer
seu trabalho que acredito, é tão valioso quanto o outro,
aqui apresentado.
Vamos passar o trabalho-aO ilustre Relãtor, para que
S. Ex• possa falar sobre a matéria e para que, posteriomente, a Comissão possa discuti-la.

O SR. RAIMUNDO DINIZ- Sr. Presidente, peço a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a
Palavra, pela ordem, ao -nob-re Depu-tadO Raimundo Diniz.
O-SR. RAIMUNDO DINlZ- Solicitaria a V. Ex•
que mandasse tirar cópias xerox deste trabalho para que,
quando o Relator trouxesse o parecer nós dele já tenh<~:
mos cOnhecimento, através da própria leitura do documento. Isto para facililar os debates.
O SR. PRESIDENTE {Mendes Canale) - Tenho
sempre ditO e repetido que o ilustre Deputado Raimundo Diniz é um grande auxiliai da Presidência, com seu
bom senso e com seus altos conhecimentos jurídicos. S.
Ex~ tem emprestado a esta Comissão e, principalmente, a
esta Presidência, uma colaboração muito eficiente.
A Presidência irá, sem dúvida nenhuma, tomar as providências sugeridas por S. Ex'

A seguir, é anunciada a prensença do Engenheiro Car~
los Alberto de Araújo, depoente do dia que, após o jura~
menta de praxe, presta o seu depoimento.
Na fase interpelatória, usam da palavra os Senhores
Deputados Erasmo Dias (Relator) e Modesto da Silveira, com apartes do Senhor Presidente.
Em seguinda, o Senhor Presidente agradece a presença
do Engenheiro Carlos Alberto de Araújo e, como não há
mais nenhum assunto em pauta, dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação,
juntamente com o apanhamento taquigráfico da presente reunião.
COMISSÀO PARLAMENTAR MISTA DEINQUERITO (ESCALADA DA AÇÀO TERRORISTA
DEPOENTE: CARLOS ALBERTO ARAÚJO
REUNIÀO REALIZADA EM 26-I I-I98I, ÀS
15 HORAS E 45 MINUTOS.

Integra do apanhamento taquigráfioo
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Nos termos do parágrafo único do art. 173, na falta do Relator,
designo para Relator ad hoc o ilustre Deputado Erasmo
Dias. Declaro aberto os trabB.lhos da 19• Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito_, destinada a examinar a escalada da açào terrorista no País.
Dentro do nosso roteiro aprovado, encontra-se aqui,
para prestar esclarecimentos perante esta Comissão, o
_l)_r. Carlo.s Alberto de AraújQ, a quem concedo a palavra.
Peço ao Dr. Carlos Alberto de Araújo que preste ojut:~en_to oral, nos termos regimentais.
O Dr. Carlos Alberto de Araújo prestou o seguinte juramento, na forma regimental:
"Faço, sob a palavra de honra, a promessa de di~
zer a verdade do que souber e me for perguntado."

O SR. RAIMUNDO_ DlNIZ- Sr. Presidente, agradeço muito o carinh__o de suas palavras e fiq~e_ certo de
que, para um homem público, são muito reconfortantes,
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -_Co_m_ a palavra o Dr. Carlos Alberto de Araújo,

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - V. Ex~ é
merecedor.
-Não havendo mais nenhum dos Srs. parlamentares
que queira se manifestar, a Presidência declara encerrada
nossos trabalhos.
- -

O SR. DR. CARLOS ALBERTO DE ARAÜJO Na madrugada do dia 20 de novembro, em torno das
3:30 horas da manhã, eu fui acordado por um telefonema de Ubatuba- que foi atendido por minha mulhernos seguintes termos:

(Levanta-se a reunião às 11 horas.)

"Que apôs três explosões, a minha casa estúiã
totalmente incendiada."_

Ata da 19~ Reunião, realizada
em 26 de nm·embro de 1981.
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vin-

te e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e um,
na Sala da Comissão de Economia, Ala Senador Nilo
Coelho, Anexo II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n9 78/80- CN, destinada a examinar a escalada da ação terrorista no País, com a presença dos Senhores, Senador Mendes Canale (Presidente), Deputados
Erasmo Dias, Euclides Scalco e Modesto da Silveira,
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores _Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Moa-cyr DaÜa, Franco Montara, Jutahy Magalhães, Jorge
Kalume, Lázaro Barbosa e-Deputados halo Conti, Raimundo Diniz, Péricles Gonçalves, Ney Ferreira e Oswal·
do Melo.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que,
logo após, é dada como aprovada.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente comunica que o Deputado Erasmo Dias será o Relator, na
falta do Deputado ltalo Conti, impossibilitado de comperecer a reunião.

Incontinenti, fui para lã. Cheguei às 7 horas da manhã
e encontrei tudo queimado, não incluindo apenas a garagem de barcos que fica a mais de dez metros de distância
dei Casa. Vi uma porção de gente que estava presente no
local, inclusive meu cas_eiro do sítio, que fica per\o,- e do
pessoal da vizinhança, e interei-me do que havia se passado. A Dona Benedita Alves Barreto, que era caseira do
meu vizinho, fora acordada por uma explosão muito forte, que ela pensou que fosse uma batida de carro, na estrada que passa pelos fundos da casa. E em seguida, ouviu mais duas, razão pela qual se levantou e, aí, viu que a
casa já estava sendo queimada, com as labaredas atravessando o teta, como se não existisse mais telhado. Perguntei se a Polícia tinha estado lá. biSsef.tffi~me que tiriha, inclusive, quatro homens do destacamento que tem
lá no bairro, e qu_e tentaram ajudar a apagar o fogo, mas
não conseguiram. Em seguida, veio a Polícía de- Ubatuba, que fez Um boletfm de oCorrência, e já tinha ido embora. Isso era sete horas da manhã. Fui à Polícia e pedi,
en_tão, para ler o boletim. Lá, constava apenas que a casa
tiD:ha pegado fogo e mai~ nada. Procurei o Delegado_ e
expliquei como tinha acontecido a coisa. Ele tomou prÕvidências e exigiu que a Polícia Técnica fosse lá para isolar a casa, pedindo-me que prestasse depoimento. Aí ex-
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pliquei o que tinha acontecido_ Ele pediu para que um
escrivão e um fotógrafo me acompanhasse até à casa e fizesse o levantamento fotogrâfico do local e a tomada do

depoimento das testemunha::;. Foi feito. Voltamos, e
prestei outro depoimento, relatando o meu ponto de vista a respeito do acidente do incêndio, alertando à autoridade que em face do que havia acontecido e emTacea fatos anteriores, eu acreditava que o incêndio não tivesse
sido acidental, mas, sim, proposital. E por uma razão: eu
vinha sendo ameaçado de morte, por via telefónica, desde 1978, meados de 1978, porque eu intentara na Justiça
com três ações populares, envolvendo personalidades,
empresas ·e funcionários graduados da Secretaria dOs
Transportes, e essas três ações, uma já tinha sido julgada
com a condenação de oito dos nove réus dela. E foi, no
curso dessa ação, que comecei a ser ameaçado, incJÚsive,
filhos meus foram ameaçados, também, por telefone.
Tive a sorte de, acidentalmente, um colega meu ouvir de
outro que me ameaçavam de morte. Fomos ã Potícia.
Abriu-se um inquérito. Abriu-se um processo de investigação do 119 Distrito Policial de São Paulo, em Santo
Amaro. Apresentei o rol dos prováveis suspeitos e a coisa parou por aí, porque o outro engenheiro que ouviu,
no escritório, quem pretendia, que ameaçou contra a minha integridade e aos meus, negou-se a prestar depoimento; acovardou-se e não foi. Mas um outro foi, o Dr.
Geraldo Prado Guimarães. Muito bem. Isto feito, não
aguardei a chegada da Polícia Técnica; só veio- à tardi- ·
nha, eu nào dormi àquela noite, porQUe minha mulher
estava muito nervosa. Voltei para São PaulO-e-ffcãmos
naquele trauma que acontece: a casa não sobrou- nada,
Estou com fotografias aqui parã mosirar. Não levou
pouco tempo, o Coronel Luiz Maciel Júnior, quejã foi,
que tinha sido Presidente da COI de São Pã.uio, e é meu
vizinho ·no sítio, _e é"inU:ito meu amigo, me telefonou,
soube do que havia acontecido e imediatamente se pôs à
minha disposição para Outras providências. A_gradeci e
pedi a ele que me ajudasse, porque tinha sido ml,li_to séria
a coisa que tinham feito comigo. Incontinenti, conseguiu
uma entrevista com o Dr. Celso Teles, para segundafeira- isso foi numa quarta-feira- para segunda-feira
da semana seguinte, e me levou -até lá. Expus o que tinha
acontecido ao Dr. Celso Teles, e ele -imeâiatamente chamou o Dr. Romeu Tuma, do DOPS, e PediU a n1âX:fmaurgência para a apuração dos fatos, dlante do. que eu havia relatado. Saí com o Dr. Nicolau e o Dr. Romeu
Tuma e fomos até o DOPS. Ele chamou o Dr. (????)e pe.
diu que tomasse as providências. Este. por sua vez, designou um delegado, Dr. (?'t???)_par3: ~amar as providências
solicitadas- pelo Dr. Celso Teles. Isso foi no dia- o (ncêndio foi no dia 20 - foi numa--quarta-feira, dia' is de
novembro. Tranquilizei-me diante de tanta boa_ vontade
das autoridades e aguardei as providências_. Passou-s_e
dezembro, quando termÍn5JU, foi feito o laudo pela Polícia Técnica, que me caUS5JU m~:Lita estranheza,~ porque
não foi coletado qualquer material para exame de laboratório; o lalldo é muito simples, define qua·l-a possibilidade de início do fogo, o que é bastante estranho, chama
direto de material combustível dentro de uma casa vazia,
não houv_e possibilidade de curto circuito e o tempo foi
passando. Passou-se dezembro, passou-se janeiro. Em
fevereiro, não me contive, fui atrà.s do Dr. Bayernequantas vezes me fosse possível ir. Por fim, não me ·recebia
mais. Aí, escrevi um artigo no jornal O EStado- de Sào
Paulo. Escrevi no dia 6 e foi pUblicado no dia 13 de feve- reiro, era uma sexta-feira. Acidentalmente, estava em
Ubatuba. No sãbado, o meu caseiro e a caseira do vizi~
nho informaram que a Polfcia os tinha pfoCUrado para
prestar depoimentos. Eu disse: Ótimo, vocês vão lá e_
contam o que vocês_viram. E, aí, foi feito UJ!l inquéi-itO,
particamente três meses depoiS, Oque nãO leVa a nada. O
meu caseiro mora a dois qu_ilômetros de distância d-o
sítio. Na hOra do incêndio não estava no local. Eles tinham quatro soldados da Polícl!i que ocuparam o local
quase que em seguida ao inicio do incêndio. Um deles se
queimou, porque no desligar o bujão de g_ás que estaVa
ao lado oposto do incêndio ele queimou a mão. De maneira que, da ocorrência, nadi-foi apllrãdÕ-. o:iJ]Q~êriio

foi arquivado a pedido da Promotoria numa forma bastante estranha, O próprio Promotor se pergunta: foi proposital, foi acidental? E, no meu entender, quem devia
- responder a essas perguntas ê a própria Polícia. Face a
-essas coisaS fadas, é- do meu entender, que o que aconteceu lá fái prOvocado por vingança e abuso de quem tinha
t.0ndições para fazer o que fez. Uma casa de 400 metros
quadrados de área construída, ainda que de madeira,
não queima em menos de uma hora, sem que tivesse algum agente para provocar a intensidade de calor que lá
existiu e os estragos que foram feitos. Nesta oportunidade, vou mostrar a V. Ex~s as fotografias e algumas coisas
que trouxe para mostrar a intensidade do fogo que lá
houve. Tenho, aqui, a cópia do inquéritó havido :- é
uma cópia do que foi publicado nO jorõãt ê: aqUi v. Ex~s
têm as fotografias que foram tiradas pela parte da manhã, pela Polícia. V. Ex~s vêem que, ainda, está saindo
fumaça - algumas fotos é de incêndío e fumaça pofQue
o incêndio iniciou-se no meu quarto que ficava do lado
oposto - vejam o que sobrou. Vou mostrar, também,
como era a casa- era construída por coluo.as de madeira revestida com chapas de alumínio, as paredes, etc.
Não sobrou absolutamente nada.

Estis são peÇas que estavam nas portas e no meu baoheiro, ao lado do apartamento. Eu sou Engenheiro Civil. Ç> ~esto derreteu. Esta a argola d~ bronze que estava
~ f mf:trO e 50; e as dobradiças da porta ficaram reduzidas a isto (mostra pedaços). Qual a intencidade de fogo
para uma peça como a lingueta _da fechadura, que é de
ã.ço derreter? A madeira não produz calor, em hipótese
nenhuma, para derreter estas peças. Não sobrou absoluTam.erlte nada, nem geladeira. Ha viam 17 camas - não
há vestígio algum. Box de alumínio pesado_, com paredes
com 5 centímetros de espessura. Só ficou o resto de um
box, dos quatro que_ havia na casa, e tudo para o lado de
onde começou o ~ogo. Existe ainda algumas coisa::;. ·~cu
riosas", também: eu tinha um sítio que estava à venda,
há uns dois anos, distante doi!> quilômetros desta casa,
onde mora o meu caseiro. E na semana anterior ao incêndiO, tinhíi estado em lbatuba, para preparar algumas
coisas, consertar a geladeira e dar uma arrumadinha em
tudo. Quando voltei, a minha mulher me disse que tinham me procurado, hayiam telefonado para saber a
respeito da venda do sitio- não deiXou o nome. O interessado, voltaria a falar. Na semana anterior ao incêndio . .....:: Eu voltei e se a pessoa tem iittefeSse, na semana
qüe vem ela pode telefonar. Chego no escritório, numa
segunda-feira, no dia 17, às 11 horas e 30_minutos, e o
meu Secretãiíri disse-me_ que um tal Sr. David Pacheco
--havião télefon.ado, e~a do Rio e que ~estava altamente iJJte, ressaciO ~a compra, do sítio, querendo marcar uma entrevista comigo, no local, porque ele estava de passagem
Põf--São P~ulo e, na volta, voltaria pela Rio-Santos, e"Cs~
tava interessado em iniciar o negóCio com essa proprie·
_dade. Ficou de_ telefonar dentro de umas três horas. Es·
pereí Inais que três .horas. Não telefonou, fui embora.
Mas, antes de sair o meu Secretário perguntou que ati tu~
·de dever"ia tomar caso_ele voltasse a telefonar? Disse-lhe
-pira perguntar, primeiro, se era corretor? Se for, não
te-m colfversa:-Se não for corretor e fór investidor, em
_q_J.!e tepnos será feito o peg"ôcio, por onde ele soube -que
estava à venda o sítio, po_rquejâ fazia mais de ano que eu
tinha tiradO a opçào-_de U~a COfretora do local e que ele
telefonasse para a miflha casa, para marcar a venda. Então, ele conversou com o meu Secretário, disse que soube
da venda da casa pela REM ASE, e que tinha, assim, o
telefone da minha casa e que telefonaria se soubesse. de
_qualquer_lmprevisto e para que ficasse tranquilo- não
--era corretor, era investidor- e para estar lá no dia 18,
_que seria terça-feira, em torno das 16 horas e 30 minutos
até 18. OU- 19.horas. E se ele não fosse que me telefonaria
na terça-feira de manhã. Não telefonou e resolvi arriscar
o pelo. Tinha que pagar o INCRA, e cheguei por volta
das 14 h~ras e fiquei_ ~p_erandq qa casa a,té às 20 horas.
~ãp t~Iefo_nou e_li8Uei para casa: perguntando se tinha
~lgü~ rec!ldo. Não tinha, e res9lvi o.ão d_ormir. Voltei. E
fof nesta nolte que a casa foi i~cendiada. De maneira que
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são essas _coisas, e a violência com que a casa foi destruída que me levam a conjecturar que não foi acídental, e
que dentro do quadro de abusos que houve naquele época no País, provavelmente, alguém expert no assunto fOi
utilizado para fazer isto.
Eram essas, em linhas gerais, as considerações que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE- (Mendes Canale)- O nobre
Relator deseja fazer alguma pregunta?
O SR. RELATOlr (E-rasmo Diãs)- Sr. Presidente,
Sr. Depoente, br. CarlOs Alberto Araújo:
Data vênia do acontecimento que é um caso de Polícia
- não há dúvída que é um caso de Policia, talvez até
mais que um caso de Polícia - e que há de ser condenado sob todo e qualquer ponto de vista, queria deixar registrado, para que conste dest.e depoimento e para esclarecimento do nobre Depoente, que esta CPI do Terror
tem coroo finalidade precípua colher os dados objetivos
e menos subjetivos, daquilo que originou esta CPI, uma
~calada terrorista que em idos não muito remotos perturbou e conturbou a tranqUilidade da nossa sociedade,
e que levou a esta CPI a ser instalada. Temos ouvido depoentes de todos os tipos, do passado, do presente e que,
de certa forma, foram envolvidos como vítimas ou até
como pretexto iniciado na açào terrorista, para que pu·
dessem colaborar cqm esta CPI no sentido de, em última
análise, poder até formular algo que pudesse responder
dentro da missão do Parlamento brasileiro, ao seu posi~
- cionamento contra esses atentados. Se possível, até, em
termos legais, com uma legislação consentânea com essa
ativídade que tem afrontado e confrontado governos,
nações e povos, para que se pudesse ter um remédio legal
para enfrentar isto.
De modo que, nobre Depoente, a nossa posição, aqui,
pelo menos a nossa, como Relator, em que pese eventual, foge e refoge a uma posição investigatória do ato de
polícia, do poder de polícia. Nós temos tido como meta
capital, enquanto esse procedimento for da alçada da
Justiça e da Polícia~ solicitar da Polfcia e da Justiça o seu
pronunciamento, jã que é parâmetro normal e legal da
análise disso tudo. Mas lembro de um dos seus depoimentos e da sua declaração prestada no jornal, em que
V. Ex• houve por bem levantar certas premissas em que
-'esse atentado, tudo indica foram terroristas, teria em vista a sua pessoa por procedimentos seus, em atas normais, contra determinadas atividades de elementos ligados ao Governo de São Paulo.
parece~me mais interessantes, se é que o Senhor tem
realmente, fatos concretos, provas, indícios que possam
servir a esta Comissão; que o Senhor expusesse quais os
indícios, quais os documentos, quais as testemunhas,
quais as provas que V. Ex~ tem que pudesse levar, direto
ou indiretamertte, a esses atas vandálicos de_que V, Ex~
f9i vítima, pessoas, entidades ou gr~pos ligados direta.ou
indiretamente a autoridades púbticas dessa e daquela
gestão. Parece~nos.que isto seria um ponto que mereceria
realmente_ deixar .claro, já que o problema policial em si
próprio, da autoria, da cc-autoria, indic_iaçlos. é um
p-roblema de polícia, é urri problema de justiça que foge e
refoge, sempre ficará pelo menos indicado nos Anais
qual é o seu posicionamento, quais as provas, os indícios, os çlocumcntos que v. s~ teria e que pudesse dar conotação política a esse ato vandálico, independente, naturalmente, do seu aspecto policial e judiciário que refoge desta ComissãO,

O SR. CARLOS ALBERTO ARAúJO - Muito
bem)
O primeiro deles é que às v-esperas, naquela ação popular, o Tribunal de Justiça de São Paulo consagrou a
condenação dos 6 réus: 3 empresas e 3 altos funcionát_!os:-Foí logo _em seguida. E eu já tínha recebido
ameaças, antes_.
Em- segundo lugar, eu consultei técnicos para saber
qual a temperatura necessãria para derreter estas peças,
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eram vinte e tantas portas. São temperaturas que são
atingidas apenas com produtos de alta caloria, empregados em artefatos próprio pii'a este -fim. O Sr. pode colocar isso tudo_ em cima de um_ F;P._Qn_te de madeira de 20 cm

de espessura, tratado contra fogo, para começar não
pega fogo. Demora.
O SR. ERASMO DIAS- Um aparte depoente! O talante do crime ou do criminoso aí é de somenos.
Eu gostaria de me ater a minha pergunta e se possível
V. S• me responder: Quais sãO as provas, indícios, teste-

munhas, documentos, ilações em que V. S• possa responsabilizar autoridades públicas, ou não, ligadas direta ou
indiretamente a qualquer tipo de estrutura pública, que
merecesse ilações diretas ou indiretas de um ato vand.âlico desse tipo, no sentido de atingir a sUa pessoa? Hâ alguma conotação política?
O SR. CARLOS ALBERTO ARAúJo-:.c.. Eu entendo que haja por essas coincidências. Se eu tivesse indícios, testemunhas ou provas, estas estariam na Justiça. O
que eu não entendo, como cidadão, é a gente apelar para
a polícia, na hora do fato- e fui mais além do que o direito me dá, usando de entendimentos e de possibilidade
de ir a maior autoridade policial do Estado de São Paulo, que é o Delegado Chefe, e diante do que lhe foi exposto, não só por mim, mas pelo- Coronel Maciel que viu
que estava lá, o filho dele presenciou o incêndio, essa autoridade se comprometeu em tomar imediatas providências -para averiguar o que tinha acontecido- e não-tOmaram providência--nenhuma.
O Senhor vai ver nesse processo que eu prestei" depoimento no dia do incêndio, às lO horas da manhã, E as
providências que se tomou depois disso só ocorreram_no
dia 18 de fevereiro.
Aí eu pergunto: O Senhor foi um homem ágil, atívo,
quando ocupou a Pasta da Segurança em São Paulo, o
Senhor aguardaria 3 meses para cogitar de saber o-que
aconteceu?
O SR, ERASMO DIAS--.: Meu caro, me permita, eu
tenho aqui em mãos um inquérito. O despacho do pro;,
motor requer o arquivamento, o Jufz está de acordo com
o arquivamento. Se medidas outras houvesse no campo
judiciárío, naturalmente que o promotor ou o Juiz caberia. A esta CPI, me permita, sou apenas relator, data vénia do Presidente em plenário, parece-nos que a nossa
atividade aqui não é no sentido investigatório. Gostaria
que V, Ex' realmente declinasse indícios, provaS, testemunhas de que essa autoria _ou_co-autoria teria ligação,
não acredito com a polícia, nem V. S• mesmo disse que a
polícia tenha feito isso.
O SLCARLOS ALRERTO ARAÚJO- N""'-<_u
disse.
O SR. ERASMO DIAS - Mas então o que poderia
servir a esta CPI é que o Senhor declinasse, pelo menos,
entidades direta oll indiretamente interessadas em praticar esse ato vandâlico, já que, infelizmente, o Policial, o
judiciário teve o destino do arquivo, por falta de outros
tipos de prova,
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Eu aí complementaria um pouco a pergunta que o nobre Relator
fe'z. O nobre _Depoente, iniciando a exposição em relação
ao que _ocorreu na sua_ !;~a, em Ubatuba, uma denúncia
feita pelo depoente à polícia ou em juízo, referiu-se a determinadas firmas, mas depois não declinou_o nomCc.
O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO das aí.

Bstão to-

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Acho que ê
um dos pontos para a gente chegar ao que o ilustre Relator está procurando, se há alguma ligação política dentro
da declaração que V. Ex' prestou à Imprensa, na êpoca
do ocorrido, para que a gente possa chegar e ver se de
fato essas relações são ...

0 SR ..CARLOS ALBERTO ARAÚJO- Eu vou dar
o nome de todos eles - eram três ações populares:
A de número 199, da 3' Vara da Fazenda do Estado de
São Paulo, movida contra o Departamento de Estrada
de Rodagem, o então Superintendente Luiz Lopes de
Carvalho, o Superintendente subseqUente Waldemar Valente, o atuante Oscar Amado e dois peritos que funcion_a_r_a_m numa ação em que receberam polpudos honorários - um trinta vezes maior do que o ordenado pelo
Juiz e o outro_ dez vezes maior, Sr. Oneta Antunes, Economista, e o Oliveira Machado Pinheiro, Engenheiro.
A outra ação_ popular, de nl' 241 .-..
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Essa açào
popular prendia-se a que'?
O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO- Numa demanda ordinária, esses peritos indicados pelo DER receberam pagamento do Estado, como já foi dito, um 33
maior do que o estabelecimento pelo Juiz, e o outro lO
vezes maior, e eu levantei os fatos e essa questão está sub
judii:e e que ~ai ser julgado o recurso "extraordinário.
No processo do 241, que envolvia desvio de verbas
públicas para a construção de monumentos em estradas
de rodagem, ao tempo em que o atual Governador era o
Secretário dos Transportes, estão em realce nesta ação_o
engenheiro Paulo Salim Maluf, na condição do_ Secretário d_os Transportes, o Supeiiil.fendente -do DER Luiz
Lopes de Carvalho, o l;)iretor de Operações do DER Dr.
Walter Müller Dicenso e mais o Diretor_Técnico da AUtarquia, o Dr. Rafael do_Amaral Campos.
Nesse processo fui julgado improcedente em primeira
instância, e em segunda instância fui julgado prescrito,
com a retirada por ilegitimidade de causa pelo primeiro
réu;-engetJheiro Paulo Salim Maluf.
O t~ceiro processo é o de número 289 da 5• Vara da
Fazenda do Estado, no qual, em primeira instância, dos
9 réus, 8 foram condenados.
Em primeiro lugar, o Secretário dos Transportes de
então, engenheiro Paulo Salim Maluf; o Superintendente do DER Luiz Lopes de Carvalho; o Diretor de Ope~
rações do DER, Walter Müller Dicenso, o DiretorTécnico Rafael do Amaral Campos; o Diretor de Administração José Augusto Mesquita e mais as três firmas:
Serveng-Civilsan S.A ., Construções e Comércio; e Firpavi, Construtora e Pavimentadora Ltda.
Em agosto de 79, em sentença de primeira instância,
dçs_ses nove rêus, inclusive o Departamento de Estradas
d_e Rodagem, só não foi condenado o primeiro réu, o Engenheiro Paulo Salim Maluf, Por quê? Porque quatro ou
cinco dias antes de ser prolatada a sentença, o tribunal
julgou-o em legítima de causa, uma vez que ele agravou
o instrumento, porque o juiz entendia legítimo pararesponder na presente ação.
Em agosto, do ano do incêndio, desses oito rêus condenados, o Tribunal de São Paulo manteve a condenação de seis, ou seja, as três empresas, toda a diretoria
do DER, inclusive a Superintendência, menos o .engenheiro Rafael do Amaral Campos, sendo três por unanimidade e três por maioria. No mês passado, por embargo de infringentes foi consUmada a cOndenaÇão desses
três réus. De maneira que entendo que ê do rol desse grupo, que somam 22 pessoas, que provavelmente haja alguém ligado ao incêndio que destruiu a minha casa. Não
posso provar, pedi socorro à polícia, porque_compete à
polícia averiguar esSas coiSas. Se ela não faz nenhuma investigação, não procura nada, não se acha nada. Acho
que entendo à pergunta que o Senhor me formulou.
O· SR. ERASMO DIAS (Relator)- Atende naquilo
que deva para ficar registrado aqui nos Anais. Agora, V.S• há de convir- é o parecer do relator- que não cabe
a nós outros o poder investigatório e mesmo demanda de
tanto tempo, particulamente quando a própria justiça jã
opinou, e tendo opinado, todos esses fatos deveriam ter
sido levantados na êpoca por quem de direito, mesmo
por V. S• ou pelo seu advogado, para que medidas outras
pudessem ser tomadas, s_e bem que, respeitada a draS:tici-
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dade do modo dantesco com que tenha alguém feito uma
vingança, se é que vingança tenha sido, a ligação de causa e efeito para incriminar quem quer qtie seja, realmente
deveria possuir provas mais concretas, pelo menos, ou
indícios mais plausíveis. Fica assim uma razão subjetiva.
De minha parte, ficou registrado aquilo que me pareceu -ma.Ts interessante. Não há mais nada a opinar.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalet~Tem a palavra o nobre Deputado Modesto da Silveira.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,
e ilustre depoente; gostaria de saber de V. s~. Dr. Carlos
Alberto Araújo, se essas 22 Pessoas apontadas nas diversas ações populares, se todas foram ouvidas pelas autoridades policiais.
O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO- Nenhuma
foi ouVida. E posso lhe dizer porquê:. Quando foi instaurado o processo de investigação, na 11' Deleg"acia, o encarregado, o escrivão me pediu que levasse as petições
iniciais dessas ações populares, e nenhuma delas, naqueli altura, tinha sido julgada. Estava no intcio airida. Eu
áS- efltieg"uei, e ·na-nora· Cm que ele leu o roi dos fêus, ele
deu uma risadinha e disse: Olhe, doutor, o senhor nos
coloca numa posição muito dtficil aqui na polícia, porque o senhor jã começa como o Govemaor do Estado.
Nós vamoS fazer o posstvel, o que for possível. Eu falei:
Uma coisa já me basta; se o senhor abrir o pro-cesso -de
hlVestigação e- acontecer alguma coisa co~igo, diaqui
para frente, mínhã- rriulher e meus filhos sabem, porque
com um telefonema anónimo nunca tinha ç-onseguido interessar nenhum delegado de polícia do que estavam fazen-do comigo. De maneira que esse ê um dos fatos.
O .SR. MODESTO DA SILVEIRA- Perguntaria ao
ilustre depoente se ele ofereceu fotocópia dos três processos de ação popular, ainda em curso ... Já transitou em
julgado?

O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO -Não, nenJ:tuma delas transitou em julgado.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Então, perguntaria se S. s~ trouxe para esta CPJ fotocópia dos três process_os?
O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO- Trouxe algumas delas.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Ou pelo menos
seria possível juntar o que falta, num curto espaço de
tempo?
O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO - Tr-ouxe
apenas uns acórdãos, um recorte do jornal do O Estado
de S. Paulo, com o último julgamento que foi feito nõ
mês passado, a sentença de primeira instância e o acórdão em apelação.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Eu consultaria ... Aqui, evidentemente, trata-se de uma das ações e
não está evidentemente completa. Perguntaría se -o seu
adYogado poderia fornecer uma fotocópia do inteiro
teor dos autos, como eles se encontram, para remeter a
esta CPI, para facilitar o andamento, inclusive, de alguma forma tentar apurar ...
O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO- Eu poderia
mandar as decisões finais, porque este processo tem
aproximadamente hoje 1.200 folhas, e são processos que
têm seis volumes, ou quatro, ou três...
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Sr. Presidente,
pediria que ele mandasse, não só a decisão final, como
inicial tambérri, porque a petição inicial está em poder do
advogado, naturalmente- isto é fácil, e as decisões até no
estágio, e se ficiuver interesse por parte da CP!, ela n!quisitará naturalmente os autos.
Gostaria de saber o nome da autoridade policial, ou
das aUtoridades policiais que tomaram- conhecimen-to
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desse evento ocorrido na sua casa, e gostaria de olhar
esse material que o depoente traz ao exame da CP!.

O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO- O Delegado de Ubatuba, não me recordo o nome, porque ê moço,
mas está aqui, é o Dr. Lourival Lindóri6 de Faria. Este
me atendeu na manhã do dia 20. No dia 25 de novembro
de 1980, estive acompanhado do Cel. Luíz Maciel Jr., no
gabinete do Dr. Celso Telles, que é o Delegado-Geral de
São Paulo. Em seguida, apresentado ao Dr. Romeu Tuma, estive no DOPS onde-fui aPresentado ao Dr. Alcides
Singilo que, por sua vez, era âUxíliar direto do Dr. Tuma, do DOPS. Deixou o Di. Roberto Bayerlein encarregado de tomar imediatamente as providências para averiguar as coisas em Ubatuba. Isto no dia 25 de novembro
de 1980.
O SR. MODESTO DA SILVERIA -

Está fazendo

hoje um ano e um dia. E nesse um ano e um dia, o que é
que essas autoridades que se responsabilizaram, autoridades da segurança política, da Polícia Política de SãoPaulo, Dr. Romeu Tuma, Dr. Síngilo" e Dr. Roberto
Bayerlein, que providências tomaram e que diligências
fizeram?

O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO- Que eu sai- .
ba nenhuma, porque estive em Ubatuba, acompanhando
esse processo, me indispus, inclusive, com o Dr. Lindório porque ele não tomava providências nenhuma, me
maltratou um pouco, e para evitar maiores problemas eu
respondi e caí foál. E fiquei esperando-as Providências,
inclusive com um advogado meu amigo, que trabalha no
Fórum.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Aqui está 34,

O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO- O senhor

O SR. CARLOS ALBERTO ARAUJO- Não, minha casa além de não estar no seguro, está hipotecada, e
está até hoje no Banco Bamerindus do Brasil.

O SR. MODESTO DA SILVSfRA- Laudo pericial
em que não há perícia, porque foi apenas uma visita visual.

O SR. CARLOS ALBERTO ARAUJO- Visita com
fotografias. Repetidas fotografias tiradas pela policia.
Mas não colheram um material para amostra. Eu ainda
perguntei; e se eu colher material e levar para um labora~
tório credenciado pela polícia, para fazer o exame? Eles
falaram. Só se a polícia colher a amostra é que tem valor.
Foi quando me indispus com o delegado.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- O Sr. pediu que
eles fossem colher ...

O SR. CARLOS ALBERTO ARAUJO- Quando eu
soube que não colheram eu fui ao delegado e pedi

O SR. MODES.TO DA SILVEIRA- A qual delegado?

ba, Lindório. Ê o que assina o processo. Dr. Lindório.
Foi quando pedi a ele que designasse alguém da polícia
que fosse comigo para colher a amostra, porque eu sabia
que se eu colhesse e entregasse não teria valor nenhum
como prova. Ele não designou ninguém para ir.

O SJ<. MODESTO !)A SILVEIRA- O Sr. tem alguma informação complementar que pudesse ajudar adesvendar esse inquérito, digamos, no nível de falta de per[-- _cia, d~ prova ou suspeita, ou, digamos, sUspeita_d~ qual~
quer nível~ CO!J-tra qualquer pessoa, que essa CPI possa
de ãlgum modo ajudar para isso.

O i>R.

CARLOS ALBERTO ARAUJO - 1". um as-

sunto bastante sério. Suspeita evidentemente eu-ienho
em razà!J do que aconteceu.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Em razão das

D. Benedita Nazareno Alves Barreto. E por que essa senhora foi ouvida.

_ ações populares ...

O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO- Porque ela
era a caseira que ficava ao lado da casa incendiada._ Ela
foi acordada com o filho e o marido - uns correram
para a polícia, o filho me telefonou, .acordaram a vizinhança, eles que me deram a maior ajuda, inclusive no
exame de tudo. E ouviram o meu gllãrda, que não tem
sentido, que morava a dois quilõmetros de distância da
Casa, ao invés de ouvir 4 policiais que acudiram imediaR
tamente. Um deles, Cabral, contou-me que era impossível chegar perto da casa, que ele nunca tinha visto um calor tão forte quanto aquele, esse atê se queimou.

que aconteceu na casa, porque eu já vi incêndios, inclusive, já ajudei a socorrer e outras coisas mais, a gente tem
idéia do encaminhamento do fogo, etc. e tal. Mas, em razão do que aconteceu e das prelimina_res, das ameaças
que eu já havia recebido anteriormente, eu levo a uma
suposição natural, -uma suposição plausível entre o rol
dos que e§tão envolvidos nas açõe.s populares, que se encontra um possível mandante para o crime. Pela intensidade de calor que ho~ve na casa, não foi fogo de madeira::E tem mais, após as explosões, o sr. vai verificar na
primeira págjna do processo, do inquérito, que as chamas varavam dez metros de altura, não tinha mais telhado na casa, e era um telhado de alumínio com 0.8 milímetros de espessura, sextavado, uma telha de alta resistência, com estrutura pesada de peroba. Já não existia
mais o telhado após a terceira explosão. Na primeira página, o sr. verá o depoimento da D. Maria Nazareno.
Tudo isto me leYa à essa conclusão. Se eu soubesse, se ti_veSSe alguma prova, algum indício que não me pusesse,
em questão de consciência, de apontar um inocente
como responsável, o sr. pode ficar tranqüilo que não.me
faltaria coragem.

O SR. CARLOS ALBERTO ARAUJO -

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- A polícia realizou quantas e quais perícias?

O SR. CARLOS ALBERTO ARAUJO- Uma. Ape·
nas visual, no local.
O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Úma visita, o
Sr. quer dizer, mas eu digo perícia técnica.
O SR. CARLOS ALBERTO ARAÚJO- Nenhuma.

Não, do

O SR. MODESTO DA SiLVEIRA --Permita, antes
de mais nada, louvar a atitude digna e corajosa do ilustre
engenheiro Dr. Carlos Alberto de Araújo que vem aqui
prestar-uni depoimento sereno, tranqüilo, objetivo e que
realmente ajudou e poderá ajudar muito mais ainda a
esta CPL Temos visto aqui muitos nomes nesta CPI, neste Congresso, que realmente mostram que um certo setor
mafi_oso está se assenhoriando do poder neste País.
Estava acostumado a ver a transparecer com freqüência o nome do Sr. Paulo Salim Ma1uf nos grande negó~
cios de corrupção deste País, e agora também começa a
parecer nos assuntos de terrorismo, terrorismo nunca
apurado sistematicamente, nunca apurado. As setas já
começam apontar para outros palácios que não um só.
Eu acho que este caso é de tal gravidade que esta CPI
tem que realmente pedir algumas diligências a respeito,
dessas autoridades. Algumas delas vieram até aqui, prestaram quase que um depoimento sob a auréola de santidade, e, no entanto, elas também são responsáveis pela
apuração desses fatos, que é simples aparentemente, ou
pelo menos deveria esforçar. Há 22 pessoas indiciadas e
apontadas, Vãrias autoridades são responsáveis por este
inquérito, e ele nem sequer começa porque não se fizeram as perícias riecessárias.
Sr. Presidente, eu vou pedir a V. Ex' que se o depoente
deixar aqui este material, eu pretendo pedir vistas desse
material, para verifica_r o que nós devemos solicitar, a
partir do Dr. Tuma que aqui veio, com uma auréola de
bastante santidade e realmente houve até depoimentos
de parlamentares que disseram que ele é um homem de
bem. Eu não quero dizer que não o seja. Entretanto,
aqui, ele era o superior desses outros policiais, muito
meus conhecidos e envolvidos em ações de violências e
terror no passado. Quando a violência e o terror podia
ser oficial ou oficiosa, e eles todos responsáveis. Nenhum
apurou coisa-nenhuma, nem sequer o seu dever mínimo
de fazer as perícias mínimas_ e de ouvir as testemunhas,
ril.ínimas, ainda que fosse para forjar uma farsa, para
limpar a sua própria folha, o seu futuro profissíonal.
Mas nem isso foi feito.
VoU pedir a V. Ex' que me dê vistas, a partir de terçafeira, para eu examinar esse material e verificar que outras diligências devem ser feitas pela própria C PI. É um
· _flbsurdo deixar que um cidadão desta forma, inclusive
quanto mais honesto e corajoso ele é no sentido de ajudar esta CPI, tanto mais risco ele corre. Se assim é, quanto mais de (?em ele é, parece que vamos repetir Rui Barb~sa, aqui,_ "de tanto ver, de tanto ver, elejã tem medo e
vergOnha da honestidade, de lutar pelo bem neste Pais".
Ê isto o que tenho a dizer, e muito obrigado, Sr. Presidente. Ilustre testemunha, muito obrigado pela contribuição.

O SR. PRESIDENTE (MendeS Canale)- Todo este
material não só está à disposição de V. Ex' como dos de.mais membros desta Comissão, porque, sem dóvida nenhuma, já que o depoente fez referências a eles, passam a
integrar os autos relacionados com os assuntos por ele
enfocado. E V. Ex~ tem inteiro acesso a todos esses documentos.

O SR. MODESTO DA SILVEIRA- Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale} - Consulto
ao Deputado Scalco se tem alguma pergunta?
O SR. SCALCO -

Não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- E o Sr, Relator,_ tem alguma pergunta?

O SR. MODESTO DA SILVEIRA.....:::. E esse-IDaterial

não foi colhido ...
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tem o laudo ai, o senhor vai verificar que eles dizem que,
como não houve possibHid<ide de colher fuligem o exarue
foi apenas visual. Houve 3 explosões- isso ê_ confirmado-por testemunhas. O Sr. vai verificar aí, inclusive, que
o promotor no encerramento do processo, diz isso,~ "apesar das explosões, etc. e tal". Em 3 locais da casa, um era
uma laje de concreto com cerâmica vitrificada, essa cerâmica estava completamente rompida e estourada. Só
nesses locais. E não levaram absolutamente nada. Exame
visual.

O SR. CARLOS ALBERTO ARAUJO- De UbatuE essas providências só surgiram depois que: foi publicado o artigo no Estado de S. Paulo no dia 13 de fevere_iro de 8 I. O Sr~ vai verificai nesse processo da polícia de
Ubatuba que o depoimento das testemunhas, duas, foram tomadas no dia 18 de fevereiro. E a intimação não
está assinada por ela, está com data de 6 de fevereiro, e
numa delas nem data tem, em que a testemunha é convocada a depor na polícia. Só está marcada a hora. foi o
artigo publicado no jornal que provocou a tomada de
depoimento dessas testemunhas e, em seguida, o encerramento das investigações, encaminhadas a promotoria, e
esta deu parecer mandando arquivar o processo. O processo foi encerrado entre o dia 18 a 5 ou 6 ~e abriL O que
não se fez em 90 dias foi feito em 12 dias, para encerrar o
problema.
Na página 34 e 35 ...

Terça-feira 17

O SR. ERASMO DIAS- Sua casa está no seguro?

O SR. RELATOR (Erasmo Dias)- Não.
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O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -

E o de-

poente?

O SR. CARLOS ALBERTO ARAUJ_O- Fico muito
sensibilizado com a deferência que me foi dada. Como
cidadão, e todos hão de convir. Num sinistro desta natureza, em que a gente bate às portas de quem poderia fazer alguma coisa para sanar o mal feito, e não encontra

nada, como não encontrei, pelo contrário, encontrei má
vontade, apes~r de promessâs, esta convocação me sensibiliza e me traz de retorno um pouco da fé que se vem
perdendO--nos-úftimoS tempos, no toCãnte às ações que
um Governo democrático e forte, da democracia, deve
tomar, em caso desta natureza. Fico muito sensibilizado
por esta oportunidade, e agradeço aos Srs. Deputados e
SenadOres. ---
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O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Agradecemos a su~ presença, atendendo à ~onvocação feita por
esta Presidência, e também porque se dispôs no entendimento que tivemos, quando nos era impossível realizar a
...reunião pela manhã, a reunir na parte da tarde. Somos
muito grato, e agradecemos a sua presença.
Declaro encerrada a nossa reunião.

República Federativa do Brasil
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Ata da 66' sessao,
em 17 de maio de 1983
I' sessão legislativa ordinária,
da 47• legislatura
Presidencia do Sr. Nilo Coelho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO EEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 66• SESSAO;EM
17 DE MAIO DE 1983

!.l-ABERTURA

Sr. Ministro Antônio Delfim Net~
to, da Secretaria de Planejamento
da Presidência da Repóblica, em
atendimento à convocação desta

2- DISCURSOS PRONUN·
CIADOS EM SESSOES ANTERIORES

Casa, a fim de pre"st"ar informações

-do Sr. Jatson Barreto, proferi~
do na sessão de 5~5~83

sobre a dívida externa e sua admi1.1.1 -Comunicação da
dência

Presi~

nistração pelo Goverrio fiscal e cambial.

política

- do Sr. Mário Maia, proferido
na sessão de 9~5~83

1.1.3- Exposição feita pelo Sr.
- Reassunção, em carãter defiMin~stro Antônio Delfim Netto
nitivo, à representação do Estado
do Rio Grande do Sul, do Sr. Senador Octavio Cardoso, na vaga de1.1.4 -Interpelações dos Srs.
corrente do falecimentO do Sr. Se~ --Senadores feitas ao Sr. Ministro e
nadar Tarso Outra.
respostas de S. Ex• às interpelações
formuladas
1.1.2- Fala da Presidência

3- TERMO DE CONVJ!NIO
ENTRE O SENADO FEDERAL E
A FUNDAÇÃO NACIONAL
PRO-MEMORIA

Referente ao objetivo da sessão,
destinada ao comparecimento do

6-COMPOSIÇÃo DAS COMISSOES PERMANENTES

1.2- ENCERRAMENTO DA
SESSÃO

4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

Jorge Kalume_-- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raim-undo Parente Aloy_sio Chaves- Gabriel Hermes -Hélio GueirosAlexandre Costa- João Castelo_- José Sarney- AIberto_ Silva - Helvfdio Nunes - João Lobo - Almir
Pinto- Vrigílio Távora- Carlos Alberto- Dinarte
Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Marco MacieiNilo Coelho - Guilherme Palmeira --Carlos Lyra Luiz Cavalcante_- Albano Franco- Lourival Baptista
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Calmon - José Ignácio Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson CarneiroRo-berto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Badaró
- Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso Severo Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo
- Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MUller
-Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo Miranda - Saldanha r;>erzi - Affonso Camargo - Álvaro
Dias - Eneas Faria - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - Carios Chiarellí - Pedro Simon .
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Se-nadores·. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- A Presidência
comunica ao Plenário que assume nesta data, em carâter
defíriítivCi;a representaÇão do Estado do Rio Graride do
Sul, pelo Partido Democrático Social, o Senador Octavio Cardoso, na vaga decorrente do falecimento do Se~
nador Tarso Outra.
Convído S. Ex~ a tomar lugar no recinto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em atendimento à convocação feita através do Requerimento n'i' 2,
de 1983, comparece a esta Casa, S. Ex' o Sr. Ministro
Antônio Delfim Netto.
Para introduzi-lo em plenário a Presidência designa
Comissão Constituída dos Srs. Senadores Aloysio Chaves, Virgílio Távora, Hélio Gueiros e Marcelo Miranda.
(Pausa.)
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(Acompanhado da Comfssao designada p!!lo Sr.

Presidente, tem ingresso no recinto o Sr. Mini.s_tro,
que ocupa a cadeira a ele reservada.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-- Acha-se em
plenário S. Ex• o_sf. Ministro.Antônio Delfim Nett&.,_da
Secretaria de Planejamento da Presidência da_República.
Antes de conceder a palavra a S. Ex•, cumpre à Presidência esclarecer que, nos termos regimentais, não podeM
rão os Srs. Senadores apartear o Sr. Ministro durante o
período de respostas às interpelações.
Do mesmo modo, o Sr. Ministro não poderá apartear
os Srs. Senadores na interpelação destes.
Para as interpelações a S. Ex• serão chamados os Srs.
Senadores inscritoS, que disporão, na forma regimental,
de 1O minutos cada um, sendo assegurado ao Sr. Minístro igual tempo para as respostas.
Concedo_ a palavra ao Sr. Ministro Antonio Delfim
Netto, que terã, para sua exposição, o tempo que julgar
necessârio.
O SR. D~F1M NETTO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão _do orador.)- Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Eu gostaria de dizer que é uma grande honra para
mim vir a esta Casa, hoje, a convi te dos Srs. Senadores,
para debater o assunto que foi proposto e que se refere
ao endividamento externo do País.
Creio que se trata de assunto da maior significação e o
seu esclarecimento permitirá talvez urria compreensão
mais adequada da_situação em que se encontra o Brasil.
A par disso, me parece que a discussão desse assunto
ajudará, também, a uma compreensão mais justa i mais
profunda da realidade mundial, dentro da qual estamos
inseridos.
Creio, sr: Presidente e Srs. Senadores, que uma forma
talvez eficaz de realizannos esta discussão seria entendermos o porquê do endividamento externo. Seria procurarmos analisar objetivamene porque um pafs-se endivida, e, mais do que isso, porque praticamente todos os
países em vias de desenvolvimento, e alguns também desenvolvidos, se endividaram.
Fundamentalmente, o endividamento externo sempre
for entendido como um instrumento adicional da poupança interna. Ninguém ignora que o desenvolvimento
econômico depende, de uma maneira absolutamente
fundamentai, do nível de investimentos e que, por outro
lado, esse nível de investimentOs está ligado ao nível de
poupança interna. Um país se endivida, portanto, qUando, desejando acelerar o seu processo de crescimento, ele
junta à poupança interna alguma poupança externa. Basicamente, era isso que faziain todos os países em viaS de
desenvolvimento até 1973. Eu digo atê 1973, porque
1973 marca, realmente, uma diferença decisiva na natureza do endividamento e nas condições desse endividamento.
Até 1963,- se quisermos tomar uma data-comQ base,
tomemos 64 - o Brasil se endividou externamente, basicamente para ampliar o nível de poupança interna. Ele se
endividou de uma for~,na que ajudou a acelerar o desenvolvimento econômico; endividou-se_ de_ uma forma em
que a pouPança externa vinha junfai~Se- à -poupança interna, e chegamos a atingir uma taxa de formação de
poupança da ordem de 27,28%, com relação ao produto,
taxa comparável àquelas que realizaram os países de
maior sucesso nos últimos 40 ou 50 ano.s.
Isso era possível exatamente porque se tinha um mundo num desenvolvimento extremamente rãpido e as exportações brasileiras cresciam com suficiente rapidez
para que não houvesse nenhuma perturbação no n_ivel de
endividamento, nem nas relações entre o níY.el_deendividamento e qu~lQuer outro indicador que se desejasse tomar como base, sejaJ?-1 as exportações, seja o -produto ou
qualquer outro desses indicadores.
Durante esses 9 anos, de 64 a 73_ ~- is_so é impOftante
- o saldo do balanço co.mercial, iSto é, a diferença entre '
importação e exportação, foi da ordem_de 3,3 bilhõ~ de
dólares.
. _· ----""- --~--- _
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rante esses 9 anos, ele foi basicamente positívo durante
todos esses anos. Ao contrário, o balanço em contas correntês, que representa realmente a entrada efetiva de recursos, este foi um balanço negativo da ordem de 5,6 milhões de dólares. ~ este déficit em contas correntes que
permite a entrada da poupança externa. Frequentemente
as pessoas desejam a entrada da poupança externa, mas
não desejam o déficit em contas correntes é apenas a eX·
plicifação da entrada cle recursos externos,
Este foi um período em que, juntando as poupanças
internas às poupanças externas, foi passivei realizar um
_desenvolvimento extremamente acelerado. Nós crescemos a uma taxa média extremamente alta, taxa média
que passou dos 9%, esteve muito próximo dos 9% ao
ano, que é uma taxa rigorosamante excepcional para
qualquer país do mundo, sem nenhum problema para o
balanço de pagamento. Por quê? Porque as exportações
puderam crescer realmente a uma taxa de 18% ao ano
durante esse período. 1:. urna taxa extremamente elevada,
mesma quando se considera que o comércio mundial
crescia a 8% ou 9%: Isto significa que a economia brasileira estava ampliando, tinha ampliado o seu poder de
competição o seu poder de ajustamento às condições internacionais e que podia financiai' o seu endividamento
externo sem nenhum problema.
Terminamos esse período em 1973 com uma situação
rigorosamente em equilíbrio. O balanço comercial de
-1973 revel_q_u uma ~xportação da ordem de seis "bilhões e
duzentos milhões de dólares e uma importação da mesma ordem, isto é, o balanço estava rigorosamente em
equilíbrio. E havíamos acumulado, durante esse período,
não só_ a dívida que existia antes desse_ período, que era
de 4 bilhões de dólares, como havíamos elevado a divida
- a 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Mas tínhamos uma
reserva da ordem de 6,4 bilhões de dólares, ou seja, a
dívida líquida era da ordem de 6,2 bilhões de dólares,
praticamente o mesmo valor de um ano de exportações.
E a reserva trambém era superior a um ano de importações.
Por outro lado, havíamos tido um sucesso bastante
importante na redução da taxa de inflação, tíilhamos
conseguido um equilíbrio interno e externo de uma forR
ma bastante satisfatória.
--:-_ Foi com esse equilíbrio plenamente realizado e com o
desenvolvimento econômico que atingiu 14% no ano de
1973, isto ê, no ano de 1973 a economia brasileira cresceu 14% em termos reais, foi com este crescimento que o
balanço terminou em equilíbrio, o que mostra que as
condições eram de extrema solidez.
E o que ·aconteceu em 1974? Em 1974, nós tivemos o
primeiro grande problerua no mercado mundial, em
1974 tivemos a primeira manifestação de um cartel que
havia sido_formado hâ alguns anos antes, mas que não
estava produzindo nenhum efeito importante. A cartelização da oferta de petróleo produziu em 1974 o primeiro
resultado. Na reunião da OPEP realizada já nos_fmsde
1973, o preço do petróleo foi elevado de uma só vez de 2
e meio dólares por barril, que era o que pagávamos em
1973 por um barril de petróleo, para 10 dólares e meio
por barril em 1974, e, rapidamente, cresceu ainda mais
um pouco, chegando em torno de 12 dólares Q.barril. E
permaneceu nesse nível no período de 1974 até 1978. Durante esses cinco anos o preço do petróleo permaneceu
relativamente constante. Havia, evidentemente, se estabilizado no nível cinco vezes superior ao nlvel anterior.
Nós que gastávamos, em 1973, 10% de nossa receita de
-exportação com o petróleo, gastamos, em 1974, 20% dessa receita.
O que é importante compreender é que aquelas exportações de 6 bilhões e 200 milhões ou 6 bilhões e 300 milhões de dólares em 1973 foram violentamente impulsionadas em 1974. De 1973_para 1974 as nossas exportações
revelaram um crescimento muito grande, um crescimento de 28%, crescimento qUe se divide: um pedaço é um
crescimento de quantidade exportada em torno de 2%, o
resto são aumentos d_e preÇos das matérias-pri.nlas e prod-ut?s qUe -nóS eXiioftámos da ordem de 26%. Essa com-
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menta de quantidade compôs um aumento de expor·
tação da ordem de 28%, em 1974. t um esforço extremamente importante que a economia fez, de ajustamento.
Mas, o que aconteceu com as importações? As importações sofreram um aumento brutal. Passaram de 6,2 bilhões de dólares, em 1973, para 12,6 bilhões de dólares,
em 1974, revelando um aumento da ordem de 104%.
Aquele equilíbrio existente em 1973 foi quebrado de
forma extremamente violenta em 1974, jusfamente por
causa dessa ampliação do preço do petróleo. Ainda que
tivéssemos-Teito um enorme esforço exportador, aumentando as exportações em 28%, as nossas importações
cres-ceram 104%. Deste crescimento, 51% eia basicamen·
te devido à elevação de preços; cresceu também a importação física em- 35%, por motivos que são comprCensí·
veis. Quando se instaurou a crise do petróleo houve uma
comoção mundial. Ninguém tinha idéia do que poderia
acontecer. Era natural que esses países procurassem fazer alguma reserva, não só de petróleo, como também de
outras matérias-primas, porque não retinha uma idéia de
como evoluiria a situação no Oriente Médio ..E foi isso
que combinou um aumento de importação fisica da ordem de 35% com um aumento de preço da ordem de
51%. E a combinação desses dois aumentos, deu um aumento de 104% nas importações.
Ora, criou-se pela primeira vez, depois de muitos anos,
depois de mais de dez anos de equilíbrio, um desequilíbrio brutal, um desequilíbrio imenso, um desequilíbrio muito superior ao que qualquer sistema de
preços poderia absorver. Para que os ilustres Senadores
tenham uma idéia, no ano de 1974 aquele superávit da
balança comercial transformou-se num déficit de4,7 bilhões de dólares. Para que os Senhores tenham uma idéia
da magnitude disto, basta dizer o seguinte: que, nos nove
anos anteriores, nós havíamos equilibrado o superãvit
no balanço comercial de 2,3 bilhões de dólares e um déficit em contas correntes da ordem de 5,6 bilhões de dólares. E num ano apenas, em 1974, registramos um déficit'
de 4, 7 bilhões de dólares no balanço comercial. E mais
pesado ainda, mais dramâtico ainda, foi o déficit em
contas correntes.
Volto a insistir: em nove anos havíamos acumulado
um déficit de 5 bilhões e 600 milhões de dólares, destinado todo ele a investimento, e registramos, apenas em
1974, um déficit em conta corrente de 7,1 bilhões de
dólares.
Isso dâ uma idéia da magnitude do desequilíbrio pro·
duzido pela ampliação do preço do petróleo. Instantaneamente, o petróleo pulou de 10% do valor das nossas
exportações, para 20% no valor de nossas exportações,
iniciou-se um processo de desquilíbrio que o Governo
trabalhou arduamente para corrigir.
Ao longo do período de 1974 a 1978, ao longo destes
cinco anos, foram se acumulando saldos negativos do
balanço comercial de II ,6 bilhões de dólares. E um saldo
negatl~o em contas correntes de 30,9 bilhões de dólares.
Isto são os números, as magnitudes, isso dâ uma id~ia
clara das dificuldades que tinham de ser enfrentadas
para restabelecer o equilíbrio.
Em nove anos havíamos acumulado um déficit de5 bilhões de dólares -volto a insistir- todo ele destinado a
investimentos, e nos 5 anos seguintes acumulamos em
déficit em contas correntes de 34 bilhões de dólares, todo
ele destinado a pagar o acréscimo do preço do petróleo.
lsSo mostra -o tremendo esforço que teve de ser realizado pelo Brasil durante o Governo Geisel, um esforço
imenso de .ajustamento, um esforço extraordinário de
ajustamento, que já em 1978 caminhava para o
equilíbrio.
- A grandeVe-rd~~e- é que 1978 já revela, pela primeira
vez, urn saldo positivo, praticamente o equilíbrio no balanço comercial, tendo as exportações passado daqueles
6 bilhõf:s e pOucO para 12,7 bilhões e as importações permanecido no nível da ordem de 13,7 bilhões.
N~te período de 5 anos o petróleo foi Cl?mend?; realmente, Os reCursOs da exportação. Ele·que àa 10% em
13; Passafá a 20% em 74, em 78 jã havia -atingido 30% do
valor de nossas exportri.ções. Estávamos, realmente, à
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mercê de um processo que se realizava externamente e
sobre o qual tínhamos muito pouco controle.
Este extraordinário aumento de exportação no perío~
do de 74/78, no período mais dificil do ajustamento, no
perfodo mais complicado do_ ajustamento- e lembremse os senhores que foi neste período que a Inglaterra teve
que ir ao Fundo Monetário Internacional e que a Itália
teve que ir ao Fundo Monetário Internacional - neste
período crítico de ajustamento, na primeira crise do petróleo, as nossas exportações cresceram em quantidade
29%, e os preços cresceram 63%. Em compensação, as
nossas importações cresceram em quantidade apenas
23%, e os preços 82%. É preciso ter essa dicotomia, durante o exercício que estari10s praticando. I! preciso que
separemos o efeito preço -do efeito quantidade, para poder entender se era possível ou não produzir outro tipo
de ajustamento.
Um país q_ue neste período aumenta em 30% o valor
tisico de suas expoftações estava fazendo realmente um
' esforço extraordinário e foi o que foi feito no Governo
Geisel.
Mais sério talvez do que tudo isso é que, juntamente
com esta acumulação de déficit, acumulamos uma dívida
adicional sobre aquela que tínhamos, e terminamos este
período, terminamos 1978, com uma divida de 43,5 bilhões de dólares e reservas de 12 bilhões de dólares. t
preciso compreender que a parte importante desta dívida
foi de um lado destinada a investimentos e, de outro lado, a parte financeira desta dívida foi destinada a financiar o pagamento do petróleo. Nós veremos, logo depois,
se isto valeu a pena ou não. A minha convicção ede que
foi a estratégia mais adequada para o momento, foi a estratégia mais ajustada para a situação em que vivíamos.
Num País que fazia um esforÇO de 2daptação extraordinário e que, a grande verdade, depois de cinco anos de
iniciada a crise, ele tinha voltado para o equilfbrio, tinha
voltado para uma relativa estabilidade externa, ainda
que tivesse acumulado uma dívida de 40 bilhões de dólares para o pagamento de petróleo.
~s alternativas seriam, realmente, suspender as importações de petróleo, e nós veremos, dentro de pouco tempo, o que isto poderia significar. Nesse período que V.
Ex' viram, os preços das nossas exportações cresceram
63% e os preços das nossas importações cresceram 82%,
isto é, as relações de troca deste País se deterioraram, era
preciso um esforço maior do trabalho nacional para
comprar cada unidade de produto importado. Isto, ao
lado desta grande pressão sobre o balanço de pagamento, é que representa o custo real do endividamento, é que
representa a forma pela qual a sm:iedade teve de pagar
este processo de ajuste.
A verdade, entretanto, é que em 1978 já estávamos no
equilíbrio, tínhamos voltado para o equilíbrio, mas
tínhamos acumulado uma dívida.
Em 1979 acontece o segundo fato, um fato também
imprevisível, um fato extremamente difícil de compreen~
der: o cartel que havia permanecido razoavelmente quie~
to durante 5 anos, decide operar novamente, e os preços
do petróleo começam a subir com a: maior rapidez. De 12
dólares por barril em 1978, ele passa para 17 dólares em
79, para 29 dólares em so, para J4 -dólares em SI e para
33 dólares em 82. Ele vem de um patamar de dois para
um patamar de: 12, e depois avança rapidamente para um
patamar se 34 dólares de barril. Quando isso aconteceu
nós estávamos-- eu volto a insistir- já tínhamos cami~
nhado para a situação de equilíbrio no balanço· comercial~ mas tínhamos acumulado obviamente a dívida, para
manter a economia funcionando durante uns cinco anos.
A eco~omia realmente funcionou; a taxa m!dia de crescimento andou aí pela ordem de 6%, que é uma taxa extremamente respeitável, e o País continuou funcionando.
Se nós tomarmos o ano de 79, veremos ·o grande esforço que o Brasil fez de novo para buscar o ajustamen~
to.
Entre 78 e 79, as exportações cresceram 20%. c,csta
vez. não com o aumento de preço como havia aconf.c:cido
no primcü::o choque, esta vêz_ com aumento ãe ,10% na
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extremamente dramática, desta vez a situação era muito
mais complicada do que originalmente.
Na primeira vez, nós tínhamos tido um aumento de
preços da ordem de 50 e poucos por cento, mas tínhamos
tido um crescimento de quantidade de apenas 2%. Agora
não; o esforço do exportador foi ainda maior em 79, e as
exportações cresceram 10% em termos físicos e 10% em
preços.
Mas, as importações? As importações, estas deram um
pulo gigantesco, elas passaram de 13,7 bilhões de dólares
em 78 para 18 bilhões de dólares em 79. Por maior que
tenha sido o esforço desenvolvido, o aumento de preços
que foi da ordem de 70 e poucos por cento, era impossível que fosse alcançado pelo esforço físico, por maior
que ele fosse. E registramos de novo, do equilíbrio, do
relativo equilíbri_o de 78, registramos outra vez um déficít no balanço comercial de 2,8 bilhões de dólares. Aga.ra, com uma coisa mais grave, com aquela dívidajâ acumulada, um déficit em conta corrente de 10,7 bilhões de
dólares. Isso mostrava que era preciso um esforço redobiãâo, se desejávamos caminhar para o equilíbrio,
tínhamos de mobilizar ainda mais a economia nacional,
no sentido de realizar as exportações adequadas.
O País foi, realmente, mobilizado a partir de 1979 na
direção das _exportações, o País, desde o início do Governo Figueiredo, escolheu três linhas de desenvolvimento:
de um lado, a expansão da agricultura, que todos hoje
reconhecem como um fato evidente; de outro lado, a
substituição da impOrtação de petróleo, que também revela uma situação bastante melhor do que anteriormente, como veremos, e a ampliação das exportações. Este é
um fato talvez menos conhecido, mas a grande verdade é
que entre 1978 e 1981- estou tomando 1978 como base,
que é para incluir 1979, 1980 e 1981; deixo 1982 de lado,
para um tratamento especial - durante três anos, entre
1978 e 1981, as exportações brasileiras cresceram 84%,
isto representava a carne nacional, o trabalho nacional a
mão-de-obra nacional, toda ela voltada na direção de
restabelecer o equilíbrio rompido pelas forças externas,
novamente.

período um fato talvez mais dramático do que o aumen~
to do petróleo ocorreu, um fato mais dificil do que o aumento do petróleo ocorreu. Corno se processava ~eal
mente a reciclagem que permitia aos países em vias de
desenvolvimento, não produtores de petróleo, continuarem operando'? Basicamente essa reciclagem se realizava
com os superávites dos pa[ses exportadores de petróleo.
Superãvites que atingiram números absolutamente imensos, durante os anos de 1974 a 1978 e, de 1979 a 1981. Esses superávites eram aplicados em papéis em bancos internacionais, esses bancos internacionais acabavam
reemprestando esses recursos para os países em vias de
desenvolvimento, e o circuito se fechava. Você pagava a
importação de petróleo, o seu recurso era depositado
num banco, o banco acabava emprestando~ recurso que
você havia depositado, e vocC financiava o déficit em
contas correntes. Criou-se, então, um sistema em que a
reciclagem se processou e s_e processava com relativa efí~
cácia.
Durante a primeira crise as taxas de juros permaneceram constantes, em torno do nível de 6,5 a 7%, mas nos
primeiros sintomas da segunda crise d_o petróleo, as taxas de juros come.caram a se elevar, revelando, por um
lado, o risco dos próprios banqueiros e, por outro, a
compreensão de que este processo de reciclagem tinha
um limite finito. Aínda que hovéssemos inventado o eu~
rodá lar, que não era possível prosseguir nesse tipo de reciclagem indefinidamente. E as taxas de juros, refletindo
também um aumento muito importante da inflação em
todos os palses (a inflação passou dos lO% nos Estados
Unidos e atingiu níveis de 18, 20, 25% em alguns países
da Europa) as taxas de juros nominais acompanharam
esse moyimento da in_flação, que se para eles eram nomi~
naís, para nós eram bem reais. A taxa de juros Libor que,
em 1976, de seis três oitavos, passou já em 1978 a
11,12%, em 1979 para 15%, em 1980 para 21%, para começar a revelar um acréscimo em 1981, caindo para 16%
e, felizmente, em i 982 chegando a 11,5% na média, e corre hoje em torno de 10,5% a Prime, e em torno de 8 e alguma coisa, talvez treze e dezesseis avos a Libor.

Mas aqui, é preciso chamar a atenção dos senhores,
porque o grande esforço se deu, realmente, na quantidade exportada. Nesses três anos o volume exportado pela
econoinia brasileira cresceu 67% e os preços apenas 10%,
a quantidade importada caiu 6% e os preÇos dos produ"tós importados cresceram 70%. Um desequilíbrio total.
As relações de troca, se tomarmos 78 como base, che·
garam em 1981 a 64. O que é que iSso significa? Significà,
grosseiramente, que com uma tonelada de produto naCional se comprava, em 1978, uma tonelada de produto
importado e, em 1981, podia-se comprar apenas 640 quilos. Isto é uma aproximação grosseira, mas dá uma idéia
física do enorme esforço desenvolvido pela sociedade
brasileira para que voltássemos ao equilíbrio. Caminhatrios nessa difeção durante os três anos e acumulamos
um déflcít Coriiercia1 d3. ordem de4 bilhões e400 milhões
de dólares e um déficit, ein conta corrente, de 35 milhões
de dólares.
~importante compreender que no ano de 81 já havíamos voltado para o equilíbrio, nós já regiStramos um saldo positivo no balanÇo comerciai. Vejam os senhores, no
primeiro choque do petróleo, naQUele em que ele passou
de 2,5 dólares o barril para 12 dólares, nós levamos 5
anos para produzir o equilíbrio. Aqui, de 1979 a 1981,
com este esforço enorme realizado na quantidade exportada, voltamos ao equilíbrio com relativa rapidez, em
dois anos e meio, 30 meses realmente, para tornarmos,
de novO, a balança comercial positiva.

A combinação desses dois efeitos, a combinação de
uma acumulação de déficit em contas correntes, destinado a produzir os recursos para que a economia conti~
nuasse funcionando, somada a esta elevação da taxa de
juros,- produziu realmente um resultado desastroso para
os países em vias de desenvolvimento. Ela produziu uma
enorme deficuldade para este Pafs. Para os senhores te-rem uma idéia, nós gastávamos em 1976, 1,8 bilhões de
dólares com juros e gastamos-em 1982, l 1,4 bilhões com
juros, juros líquidos. claro que isso revela, de um lado,
a elevação da divida c, de outro, a elevação da taxa de juros. A grande verdade é que se nós fizermos um exercício
aritmético, separado a partir de 1979, o efeito do aumen~
to do petróleo o aumento da taxa de juros, verificaremos
que a dívida teria permanecido praticamente constante a
partir de 79, isto ê, todo o acréscimo de endividamento
foi devido, basicamente, a uma ampliação do preço do
petróleo e a uma ampliação da taxa de juros.

TermTil.am-os eSsé período, que foi um período dramático, um período de dificuldades crescentes no comércio
internacional, uma crise que se aprofundou na OCDE de
maneira muito significativa, com uma dívida de 6 I ,4 bilhões de dólares e com reservas, em dezembro de !971,
de 7,5 bilhões- de dólares, ou scj_a com uma dfvida líquida
de 54 bilhões de dólares.
ESse enonne es!orço de ajustamento jâ se: havia realizado. nós caminhãvamos. no balanço comercial, jã está• •.,_.,. <lli1ÚIIll- para Q c<prillbrlo. -liuralllc este

e

A contrapartida desse ~ndivídamento pode ser entenw
dida, de um lado, como nos ajudando a. financiar alguns
grandes projetas, como se fez desde 74; mas, de outro Iado, não é possível ignorar que realmente esses projetas.
na parte de fornecimento, é que são fmanciados pela
dívida externa. A dívida financeira esta financiou, efetivamente, a importação e o pagamento do petróleo, isto
é, fcií uma d-ívida destinada a financiar o consumo de petróleo durante o período de ajustamento.

Estávamos em SI nessa situação, uma situação ainda
relativamente razoável. Tínhamos realmente uma dívida
de 54 bilhões de dólares; tínhamos reservas de 7,5 bilhões
de dólares, estávamos navegando, e já havíamos restabc>
lecido o equilíbrio, isSo é muito importante, haviarrios
restabelecido o equilíbrio graças a uma ampliação extremamente rãpida das exportações. Volto a insistir com os
senhores, nes.te período, num períOdo de três anos, ampliamos as exportações em 84%. Mas, o mais. significativo ê que desses 84%,. 67% foram aumentos. de expor-
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Chegamos a 82, e realmente, as coisás se alteraram de
forma dramática. Primeiro, a críse de pagamento na Po~
lónia prOduziu um deseque!íbrio e um sustó ·na sistema

financeiro ínternadonaf extremamente grande.
Depois, nós tivemos no Atlântico Sul o problema das
Malvinas que desequilibrou, como veremos em pouCoS
minutos, praticamente, o comércio com os nosssos pi'Til~
cipaiS pur<:eíros latino-americanos. Foi uma situação-ex~
tremamente dramática que os nossos parceiros enfrentaram, houve praticamente uma suspensão do com~rcio,
durante alguns meses paralisou-se o comérci:o, ficamos
numa situação difícil, não só nós como nossos parceiroS,
porque a depcndéncí3. é mUtua.
Ao lado disso, o México teve um problema financeiro,
ainda um pouco antes da reunião de Toronto, e a crise
realmente se isntaurou na reunião do Fundo Monetário
de Toronto.
Quando os banqueiros se reuniram em Toronto e trocaram entre si as dificuldades que estavam enfretando,
nós ficamos diante de uma rilãnifestação de uma crise financeira interilacional.
Antes disso, nós tínhamos uma crise que era realmente
um ciclo económico til;ico, havia uma redução do voiume produzido no mundo inteiro, havia uma elevação da
taxa de inflação no mundo inteiro, havia este- fenômenoda estagflação, mas ainda não se havia iilstaurado uma
crise financeira-. Instaurou-se a crise finariceira, realmente, em setembro de 1982, quando praticamente a liquidez
generalizOu-se de um instante para o outro, mercado,
que funCionava "relativamente bem, deixou de funcionar,
e aquela ·ampliação extraordinária das importações,
aquela ampliação extraordinária que vinha se processando ao longo dos três anos que jâ havia conduzido ao
equilíbrio, enfrentou, em 82; a sua primeira friudança de
sinal, pela primeira vez, em muito anos, as exportações
brasileiras declinaram, Pela primeira vez, as exportações
brasileiras foram reduzidas em valor. Vejam V. Ex• eu
volto a insistir em valor porque basicamente elas caíra_m
13%, mais O decréscimo pode ser dividido em 12% de decréscimo nos preços e apenas I% na quantidade, o que de
novo revela o enorme <:sforço nacional, de ajustairiento.
Neste ano de 82, a despeítO --da redução das exportações, as importações se reduziram aiti.da urtf-pOuCO
mais e atingiram 19.4 bilhões de dólares, e revelamos um
saldo positivo no balanço comercial da ordem de 780 milhões.de dólares, o que mostra que estávamos de novo,
ainda que tivéssemos sofrido o revés nas exportações, estávamos de novo no equilíbrio do balanço comercial que
não deixaria mais de crescer, como está crescendo até
agora. Mas, este ano de 1982 revelou realmente um défi~
cit em contas correntes de 14 bilhões de dólares. Déficit
em contas correntes que foi o resultado daquela acumulação do aumento do preço do petróleo e da ampliação
das taxas de juros.
Para V. Ex•s terem uma idéia de porque motivo realmente as exportações de repente passaram a se compor•
tar de forma tão perversa, basta lembrar o seguinte: alguns países que foram e q:.te eram parceiros importantes,
a Nigéria reduziu as suas importações do Brasil em quase 70%; o Chile, em 55%; a Polônia, em 67%; os Países
Baixos, em 23%; o México, em 50%; a Argentina, em
26%; o Uruguai, em 63% a Argélia, em 53%, e a Alemanha Ocídental, em 10%.
Isto mostra para V. Ex~. ilustres Senadores, o enorme
esforço que foi ampliar as exportações nos mercàdos
mais competitivos da Europa, e do Japão, e dos Estados
Unidos da América para impedir que essa queda extremamente importante nas importações de parceiros significatiVos não se transformassem num verdadeiro desastre
para as nossas exportações.
Felizmente, o poder de competição da economia brasi:leira revelou-se suficiente e riós logramos, uma redução
de exportações de apenas 13%. Volto a insistir com V.
Ex•, 12% dess'es decréscimos deveu-se a preços.
Terminamo-s 1982 corri esse dé-ficit em Captas correntes
de 14,4 bilhões de dólares, com uma divida de 70 bilhões
de dólares-. Aqui, voU começar a-distinguir, cada vez que
me referil- à dívida, a dívida é sempre maior do que 360
dias; esta é a dívida maiJJr do que 360 dias, e eSta dívida

.se diVide praticamente em -2/3 dívida do setor Público,
Setor Federal, Estadual, Municipal, e I/3 do Setor PriVado. As dívidas menores de 360 dias repoesentam efeitos comerciais. são créditos de comércio que se renovam
automaticamente, o famoso projeto 3 representa qualquer coiSa de 8-bilhões de dólares, e tínhamos ainda, no
final do ano de 1982, mais ou menos 4 bilhões de dólares,
um pouqinho menos, de dfvidas de curto prazo que eram
as pontes para o financiamento do Projeto l, que iria
realizar-se posteriormente.
A dívida em 31 de dezembro de 1982, portanto,
dividia-se da seguinte forma: 69,6 bilhões de dólares
- erãffi_a_S díVidas acumuladas, desde 1974 a 1982; ao longo
destes nove anos de ajustes, e as dívidas menores de 360
dias, das quais mais ou menos nove bilhões - 8.8 bilhões - representam efeitos comerciais que giram nor1Ilafmente, e um pouco menos de quatro bilhões eram
dívidas feitas para o pagamento do Projeto l, quando ele
se realizasse.
Como_ é que se distribuía essa dívida em 31 de deZembr.o de 1982? A dívida de curto prazo, a dívida de
quiitro bilhões, some no próprio processo de utilização
do Projeto I; a dívida de 8.8 bilhões é uma dívida que
rola normalmente, porque representa adiantamentos
sObre exportações e importações que estão se processando, hoje, normalmente; a dívida de 69,6 bilhões, dos
quais 2/3 é pública e 1/3 privada, tinha uns vencimento,
em 19B3, de 7.3 bilhões de dólares; em 1984 7.6; em 1985,
8.8 bilhões de dólares; em 1986 d~ 10.1 bilhões de dólares; em 1987, de 9.9 bilhões de dôlares. o (estante, maís
ou menos 26 bHhões de dólares, vence depois do sexto
.ano.
Esses números mostram que a dívida é rigOrosamente
distribuída no tempo. Nós nunca admitimos nenhuma
díVída: que não tivesse um prazo de pagamento menor do
que oito anos- a não ser em 1977, quando encurtamos
esse prazo -. e um período de carência de trinta meses.
Elas se distribuíam e se distribuem ao longo do tempo, e
,---exatamente por causa disso nós conseguimos superar as
dificuldades maiores enfrentadas a partir de setembro de.
_1982.. .Eoi porque não havia nenhuma concentração" de
dívida a curto prazo, que exigisse realmente uma mobilização maior de recursos, impossível de s_er conseguida no
mercado financeiro tão difícil quanto o do fim de 1982,
Este período final de ajustamento de 1979 a l981, que foi
realmente o período mais difícil, até chegarmos ao
equlíbrio, ele revelou algumas condições extremamente
difíceis, e p'ela primeira vez, talvez, o Brasil enfrentou
realmente uma crise industrial. Ainda em 1979, tivemos
um crescime'nto de quaSe-7%; em '!980, tívemoS urri-cres..cimento de quase 8%, 7,9; em 1981, tivemos um decréscimo do produto de J ,8 ou 1,9%, e em 1982 Um crescimento da ordem de I ,6%.
A despeito de todo o processo de ajustamento, a despeito da dificuldade maior do ajustamento, a despeito do
esforço enorme que representou o controle das importações, o País continuou e seguiu cr_escendo. De fato, o
País segUiu crescendo em todo o perfodo da crise: Um
cínico poderia dizer que é exatamente por isso que se
acumularam tantas dívidas. Mas nós vamos ver que hâ
razões muito sérias e ·muitO s1gi1rticativas para cõnsTderar
issO realmente um êxito.
Basta comparar a performan.ce brasileira com a performan.ce dos paises que se supõe mais bem administrados
do mundo, que são os paíseS da OCDE. O que aconteceu
no período de 1964 a 1973, primeiro período de 9 anos?
O Brasil cresceu em média 8,7% ao ano, sem nenhum
-PrOblema no balançO- de Pa-gamentos, sem nerihum desequilíbrio externo de maior significação, com saldos positivõ.S- no balanço comercial, e utilizando a poupança externa exclusivamente como complemento da poupança
interna e, conseqCientemente, com a aceleração do desen.volvímento econômico.
---No período__ 74f78; ~?esses 5 anos, o Br-asil cresceu
6,9%. Cresceu de uma forma muito importante, continuou crescendo, graças ao processo de substituição de
importações _e __ graças, obviamente, ao financiamento de
importações a que n·o·s referimos_.
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No peiíOdo 79/82, nestes 4(tltimos anos de maior dificuldade, a taxa média de crescimento foi de 3,5%.
ComO- essas taxas se comparam com o crescimento
realizado pelos países da OCDE? Peguemos o primeiro
período, de 64/73. Enquanto o Brasil cresceu 8,7% ao
ariõ~ os paJses da OCDE Cresceram 4,5% ao ano. Tomemos o período de crise mais aguda, o perfo·do mais dHTcil, 74(78, a primeira crise do petróleo. O Brasil cresceu
6,9% ao ano e os países da OCDE, 2,4%. No período 79 a_
82, onde, visivelmente, vivemos uma situação ainda mais
dramática, ainda mais dificil, ainda mais complicada
para ser superada a curto prazo, o Brasil cresceu em média 3,5%, tendo revelado, num ano, um decrêscimo, e os
países da OCDE cresceram 1,6%.
Ora, Il}~U_ DeLis do céu, isto signifLca que, a despeito de
todas as dificuldades, a despeito de todas as complicações derivadas do mercado internacional, a despeito
de todas as dificuldades derivadas de um processo de endividamento qtie não foi nosso apenas, nós seguimos
crescendo, o Brasil continuou crescendo um pouco mais
rapidamente do que os seus parceiros. Certamente esta~
uma das causas ou seria, no momento de equiJíbrio, uma
das causas de desequilíbrio, se as exportações brasileiras
não crescessem com o dinamismo que cresceram. As exportações brasileiras, volto a insistir para os senhores,
cresceram 84% entre 1979 e 1982,
Haveria um caminho melhor'? Será que existe, realmente, um caminho melhor? Teria algum país descoberto um cãminho mais simples? Teria algum pais, desenvolvido ou subdesenvolvido, socialista, comunista, seja
lá o que for, encontrado alguma fórmula diferente de
reallzar o seu processo? Te ria algum país descoberto
uma fórmula diferente? Não, ninguém, O mundo acu~
mutou, o mundo não produtor de petróleo acumulou um
déficit de 700 bilhões de dólares. A América Latina acumulou um déficit de 300 bilhões de dólares. O Brasil acumulou uma dívida de 83 bilhões de dólares. Nós simplesmente fomos companheiros num pro·cesso de endividamento que envolveu o mundo inteiro. Não foi à toa que
Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile, Polónia, 25
pafses sofreram problemas mais sérios de pagamento.
Algups tiveram problemas muito mais sérios - suspenderam os pagamentos. Não foi à toa que, durante este
periodo, a Inglaterra teve de ir ao Fundo Monetário Internacional, em 1976; não foi à toa que a Itália teve de ir
ao Fundo Monetário Internacional, também em 1976;
não foi por outro motivo que agora a França teve de to~
mar emprestado na própria Comunidade Económica
Européia 4 bilhões de dólares, acima dos 4 que jâ havia
tomado há_ menos de três meses, para fazer frente aos
problemas, os mesm:os problemas que nós temos. O processo de endividamento que garantiu estas taxas de crescimento foi o mecanismo -que garantiu internamente O
desenvolvimento e o emprego, ainda que não tivesse podido garantir no nível que todos desejar:famos, ainda que
não pudesse ter conseguido manter o mesmo processo de
_des_envolvimento re"alizado no passado, mas foi um pro. cesso de endividamento que garantiu isto.
Teria sido melhor fazermos um ajuste em 741 Teria
sido melhor simplesmente em 74 cortar as importações_ e
esperar que as exportações levassem cinco anos para
atingir o nível das importações e voltar a crescer? Ora, o
cálculo aritmétiCO mais simples mostra que este teria
sido um caminho desastroso, este teria sido o caminho
do subdesenvolvimento progressivo, do desemprego
crescente, _este teria sido o pior caminho, a pior escolha.
- Ainda agora, depois de 79, teria sid_o melhor penalizar
a economia brasileira com a paralisação do endividamento e deixar de crescer, na média, 3,5%1 Teria acontecido alguma coisa muito diferente com o Mundo ou com
o Brasil? Ter-se-ia realmente a situação alterado de forma fundamental, quando provamos- é uma questão de
simples aritmética - se não se controlava mais nein aS
taXis-de jurOs nem o pieÇo do petróleo e que estava realmente sendo arrastado não só o Brasil, o Mundo inieii-0
sendo arrastado por um caminho que levou à recessão
mundi~ll. que levou, afinaf de contas, a uma redução do
-~vo~ume_ do comêrcio mundial? Cre_i_o que não. Creio qu~
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há muitas e boas razões para se mostrar que valeu o es~
forço, que valeu a pena o esforço de ampliar as exportações, de voltar ao equilíbrio, de sofrer realmente neste
processo dificil de pagamento, de n-egocia-r a cada instante e de continuar negociarido, porque, na: minha opinião,

isto vai representar uma mudança muito importante no
desenvolvimento econômico deste Pais.

Não foi apenas isto, nãO "foi apenas este desenvolvimento que se realizou, e que se realizou a despeito das dificuldades vigentes, que se realizou a despeito de um aumento do nível de desemprego, diga-se de passagem mui-

to menor do que aconteceu nos outros pafses subdesenvolvidos e desenvolvidos.
Aquelas linhas de desenvolvimento a que me referi no
início desta conversa com os nobre Senadores, a agricultura continua a receber o seu apoio, e estamos agora
mesmo colhendo uma nova safra, quando se bate, outra,
vez, um recorde em matéria de colheita de cereais. Estamos agora mes-mo continuando a fazer a substituição na
importação de petróleo; estamos continuando a fazer o
ajuste da estrutura econômica deste País. Não estamos
simplesmente administrando esta crise de pagamentos.
Estamos mudando profundamente a estrutura da dependência energética deste País. Se no ano de 1979 importávamos 950 mil barris por dia de petróleo; em 1982 importamos 750 mil por dia; em 1983, já no primeiro trimestre, importamos 620 mil barris por dia. Graças a
quê? Graças à persistênCia numa· mudança da estrutura
do consumo do combustível líquido. De um lado, o Programa do Álcool, que se tem desenvolvido de forma muito adequada e que produziu uma substituição extremamente importante na gasolina. Não é energeticamente
um substítutivo para a 8asõrina, mas é certamente um
substitutivo extremamente importante - talvez economicamente menos do que gostaríamos que fo-sse-, mas
foi graças ao Programa do Álcool que tivemos uma recessão muito menor do que deveríamos ter tido, se tivéssemos de produzir o ajustamento sem-o ãlcool.
Hoje, 4/5 dos automóveis novos Produzidos neste País
funcionam a álcool. Significa uma substancial economia
de combustível. Mas do que essa economia de combustlvel, significa que foi pOssível nianter, d.C cert:i-forma, o
nível de emprego no setor automobilístico, -um setor de
ponta, puxador de todos os outros setores. No setor siderúrgico foi possível manfCr esse nível de atividade, porque tínhamos o Programa do Álcool, no qual se perseverou de forma extraordinária Mstes últimos 4 anos.
Por outro lado, o Programa do Carvão hoje significa,
já, mais de 25 mil de barris Cquivalentes por dia no consumo. Susbstituímos o combustível em algumas indústrias, como na indústria cimenteira, na indústria do vidro, pelo carvão nacional, um carvão pobre, é verdade,
mas um carvão que pode ser utilizado como fonte de calor.
Iniciamos um processo de utiliZação do gás, que deverá produzir resultados muito bons nos anos próximos, e
que hoje jã representa II mil barris por dia.
Iniciamos também a substituição do petróleo por eletrotermia{ coisa que parecia muito diffcil. Hoje estamos
com mais de 13 mil barris por dia de substituição, e a
perspectiva neste campo é extraordinária. Temos projetas, já recebidos, de substituição superior a 30 mil bãrriS
por dia.
Finalmente, a produção de petróleo. ~roduzí~mos, em
1979 170 mil barris por dia. Produzimos em 1982, em
média, 270 mil barris. Vamos produzir, em 1983, 320 mil
barris por dia, em média.
Já é claro que em 1984 teremos- 440 ; 450 mil barris
por dia, em média._
Ora, se essa substituição enorme no consumo de energia for acoplada à redução de consumo de energia, derivado do fato penoso de termos ajustado os preços reais
do petróleo, que produziram, pelo menos, uma economia na utilizaçio de petróleo- no ano de 1981 tivemos
uma economia no consumo de petróleo que é qualquer
coisa parecida com 6 ou 7% por unidade de produto -,
teremos o seguinte: se aquelas importações de petróleo,

que em 1979 eram de 950 mil barris por dia, que em 1983
já serão de 620 mil barris por dia, em 1984 deverão atingir 440 mil barris por dia, e em 1985 a perspectiva é de
350 mil barris por dia, significa que estamos trabalhando
para alterar as condições estruturais da economia brasileira, significa que as crises do petróleo, se elas vierem,
encontrarão o Braisl muitO menos vulnerável do que foi
_encontrado no passado.
Acredito que esse processo de substituição intensa da
energia importada, esse processo combiQ.ado com a expansão das importações vai-nos permitir, pouco a pouco, ir superando as dificuldades que estamos vivendo, a
aproveitarmos o crescimento que realizamos, graças ao
financiainento do petróleO que fizemos no passado. Temos todas as condições para prosseguir no nosso desenvolvimento, hoje não muito ambicioso, corno foi no passado, mas um desenvolvimento permanente, um desenvolvimento apoiado numa mudança estrutural importante das importações, sem criar problemas adicionais
para o nosso balanço de pagamentos.
Hoje, depois de muito tempo, o Mundo começa arevelar uma pequena expansão. O desenvolvimento econnômico nos Estados Unidos- creio- já é um fato importante. Na A!~manha aparecem os primeiros sinais de
d~senvolvimento. Na Inglaterra os sinais já são Visíveis.
_ __lio Japão temos os primeiros sinais, e, o que é mais-importante, esse desenvolvimento está-se fazendo hoje com
_o aumento da produtividade, ponlue o produto não deixou de crescer realmente, e a utilização da mão-de-obra é
menor do que foi no ano passado, o que significa que as
indústrias poderão eventualmente, se existir demanda,
encontrar taxas de crescimento muito superiores, sem
nenhum impedimento físico maior.
Por outro lado, este desenvolvimento deverá produzir
urna pequena recuperação nos preços das matériasprimas e nos produtos que exportamos, o que deverâ nos
ajudar. Os resultados do balanço comercial de março e
de abril são extremamente alentadores e mostram que
realmente nós poderemos continuar caminhando na direção do superávit desejado.
Há em marcha uma substituição de importações, não
só de energia, mas de pequenas partes de componentes
que repreSentam quase 1 bilhão de dólares por ano, que é
uma substituição muito eficaz. Temos, portanto, as condições de continuar crescendo, se pudermos continuar
nesta linha de não agravar as dificuldades do balanço de
pagamentos.
Seria uma ilusão ini-ag-inar que não temos problemas,
temOS problemas seriíssimos~ Temos problemas internos
realmente sérios_ Temos um problema de desemprego
extremamente grave, um problema de desemprego com o
qual nós não estávamos acostumados a lidar, o qual nós
estamos muito pouco preprados para enfrentar, um
problema de desemprego, -como eu disse, menor do que
aquele que se produziu nos países mais desenvolvidos,
mas isso não significa nenhum consolo adicional. Esse é
um problema que temos de enfrentar sem criar problemas adicionais para O b3.lanço de pagamentos.
Tetn('iS-Cê"rlamente um pr-oblema de taxa de juro real,
que é preciso enfrentar na sua 9rigem. O início desse processo é, no fundo, o déficit públiCo. A despeito do extraÇirdinári9 esJorço_ feito pelo Govt:rno, o déficit público vem-se reduziq<;!o de maneira muito pouco significatiVa. Tenws d~ prosseguir na mesnia linha:
-Mas não existe nada que i!'Jdique que o Brasil não pos-sa voltar a crescer ordenadamente. Nós temos todas as
disponibilidades para isso: nós temos a mão-de-obra,
nós temos o capital, nós temos uma capacidade empresarial razoável, nós temos uma economia razoavelmente
competitiva. EstamOs VencendO a-crise mais grave que já
atingiu f:s!e País, sem realineiite interrompc!rmos os nossos pagamentos. Acho que num prazo longo isso ~ importante.
Para alguém como eu, comprometido com o processo
de desenvolvimento económico, para alguém como eu,
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que a vida inteira procurou realizar o desenvolvimento
económico, é eXiremalrienie importante encontrar, e encontrar depressa, as formas de superar essas dificuldades
emergentes. Elas estão aí à vista. Nós vamos realmente
sUperar essas difiCuldades. Seria ingénuo pensar que o
mUndo vai mudar com r-aPidez. o mundo não vai mudar
com rapidez. O mUndo vai prosseguir nas dificuldadi:s
existentes, hoje. est~ rp.elhorando lentamente, caminha
na direção que deve ser conveniente à economia brasileira, e nós temos de aproveitar esse movimento, para voltar a realizar o desenvolvimento que precisamos.
O Brasil oão é um país que possa condescender com.
taxas de cresc_irnentos de 3% ao ãno. Realmente, nós pre-cisamos de taxas de crescimento de -5 a 6% ao ano, se quisermos absorver a nova força de trabalho que vem aí a
cada ano e aquela que está aí, hoje, sem emprego.
Para fazer isso é preciso trabalhar, e trabalhar duro,
na superação da limitação mais séria que riôs temos, que
é a do balanço de pagamentos.
h preciso perseverar empurrando a economia na direção das exportações, empurrando a economia na di~
reção da substituição dos energéticos derivados do petrólef:?_, empurranc;lo a economia na direção de uma ampl~ação .do setor agric_ola.
A combinação desses três fatores deverá ajudar-nos no
futuro a encontrar um equilíbrio maior, tanto no ponto
de vista interno como no ponto de vista externo. E, mais
do que isso, temos realmente que reduzir o dêficit público, .o déficit não só do Governo Federal, mas o dos Governos estaduais e dos Governos municipais, para que
possamos voltar a ter um equilíbrio interno mais decCnte. Nós não podemos continuar com taxas de inflação
como as existentes hoje, inflação basicamente produzida
não só por mecanismos de realimentação, mais por u'm
déficit público que se revela extremamente diffcil de controlar.
Acho, e isso é o importante, durante todo o Governo
do Presidente Figueiredo perseguirmos a mesma direção.
9_ Partido ficou firm_e com o Presidente na consecução
dos seus três objetiVos, que era a ampliação da agriculto·
ra, a substitUição de" importação de energéticos e a ampliação das expOrtações. Eu acho que este é o caminho
correto, este é o caminho que vai levar-nos a superar as
dificuldades que estamos vivendo hoje, esse é o caminho
que nos vaf levar a construir realmente a sociedade desenvolvida e livre que todos nós desejamos, este é o caminho que -vai permitir o aperfeiçO~ento que todos nós
qu-eremos do setor económico, social e politico. Muito
obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Srs. Senadores, Sr. Ministro Delfim Netto, V. Ex• está na tribuna há
setenta e sete minutos ininterruptas. Há um fato inédito
nos Anais do Senado! Estão insCritos 30 Srs. Senadores,
exclusive as Lideranças.

oS_r. Delfim Netto- t

uma honra para mim, Sr. Pre-

-- -~idente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Pelo tempo
regimental, seriam necessárias três sessões. Nós vamos
iniCiãi oS debates. Consuftarfamos V. Ex• se aceitaria,
para- os cjue não tivessem acesso às perguntas na sessão
de hoje, uma formulaÇão de perguntas por escrito.

O Sr. Delfim Netto -

Com o itiaior prazer.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Eu vou iniciar
os -debates, concedendo a palavra ao nobre Senador
Virgílio ·Távora..
O SR. VIRGJLIO TÁVORA (Sem revisão do orador.)
---Sr. Ministro, inicialmente são escusadas as congratulações que lhe enviamos, porque, inegavelmente, com
muitíssimo menoS bfilhõ, mis Com igual convicção, esses
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mesmos pontos de vista esposados por V. Ex• temos pi-Ocurado aqui transmitir à Casa.
Mas permita-nos, dentro da sua brilhante alocução,
referir a alguns pontos que sobressaiam, para respigâ-los
sob a forma de algumas perguntas. Tomamos nota de
algo que V. Ex• afirmou e que deixou aqui de ser percutido. Assim, dentro da maneira sintética coni que-apreciamos apresentar todas as nossas questões, vamos enviarlhe quatro perguntas.

V. Ex• deseja tomar nota ou responder uma por uma?

O Sr. Delfim Netto -

S~

quiser, posso tomar nota.

Para mim é indiferente.

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois bem. Então, vamos à primeira: amp1iaçãó do mercado interno, como
solução para contornar as atuais dificüldades económicas, tendo em vista que a crise internacional limita: as
chances do Brasil de ampliar as suas exportações. QUe
diz V. Ex~ da atitude que é recomendada por essas pessoas?
A segunda pergunta: ouvimos, mais de uma vez, aqui,
com ênfase, serem anunciadas aquelas prioridades que
tantas vezes também por elas nos temos batido, nesta
Casa: o aumento da produção agrícola, o aumento das
exportações, a reduÇão da dependência do petróleo importado. Mas, Senhor Ministro, neste momento em que
o preço dos produtos agrícolas ainda estão em baixa nQ
mercado internacional, em que o preço do petróleo acaba de baixar, mas não dentro daquela proporção ansiada
pelos consumidores, em que as dificuldades de _exportação são notórias, serã que esse conjunto de prioridades
pode ter algum substituto para enfrentar as dificUldades
presentes?
A terceira questão, por prosa e verso bem cantado nesta Casa, prinCipalmente pelos eminentes Líderes dos Partidos que compõem a Oposição, no Senado Federal: a
adoção da moratórla;a-que V. Ex• não ·quis fazer referência. Existem sugestões de que o -arasil deveria negociar u-ma moratória,- a fim de- criar espaço para crescer.
Como a vê V. Ex• e a crít_ic_a que· fa-z a essa proposta?
Quais as experiências-h1stóricas de outros países que pediram ou riegociaram essa maneira de agir'?
E, finalmente, vamos repetir palavras que dirigimos a
seu colega da Fazenda. Não$~ jl!lgue actvoga_do do diab~~Quais são as chances efetivamente de o Pais conviver
com essa dívida externa extremamente elevada, numa
conjuntura externa adversa, com protecionísrp.o crescente, por parte de nossos parceiros e, ao mesmo tempo,
com parcela importante desses em situação precãria?
São as quatro-pergurlfáS que eti endereço a V. Ex,.

O SR. DELFIM NETTO- Muito obrigado, Senador
Virgflío Távora.
A primeira pergunta, eu acho que é extremamente interessarrte e valeria a pena desenvolvê-la um pouco- se
é possível, realmente, fazer um desenvolvimento com
ampliação do mercado interno. E, mais i~porümte -do
que isso, se é passivei fazer o âesenvolvimeóto com ampliação do mercado interno, num sistema políticamente
aberto, e eu acho que aqui e}tiste uma- contradição extremamente grande entre algumas das propostas e os resultados a que elas cQnd_uziriam~_Por que não é possível realizar um desenvolvimento apens apoiado no mercado interno? Simplesmente porque V. Ex• tem, basicamente,
um componente importado Que está ligado ao nível do
produto. Não é pOssíVel alterar, de forma muito significativa, as relações, _e a curto prazo, pelo menos, entre importação e produto. Po_de-se fazê-lo, como se fez no caso
do petróleo, desenvolvtmdo_alguns substitutos, uma vez
que são 3 ou 4·linhas de subsJiWicão e que têm muito pequeno o cocllciente de importado. Digamos, ó PROÁLCOOL não tem_ praticamente nenhum coeficiente de importação, hoje ele é praticamente todo produzido no

BraSil e, i ilãõ ser pela renda gerada por ele, não exerce
nenhuma pressão so_bre as importações.
O mesmo acontece com o caso do carvão. Já não é a
mesma coisa com o petróleo. Uma parcela importante
da ampliação da produção de petróleo exige um volume
significativo de importações.
Ora, qual é a experiência m-undial? E nós temos isso no
Brasil, centenas de casos para mostrar isso. V. Ex•s- tomem, por exemplo, o caso de Caraíba Metais, que é um
processo de substitUição de cobre, um processo extremamente importante de substituição de cobre importado,
vai substituir uma parcela de cobre importado e que está
sendo conduzido hoje pelo BNDES. Nós gastamos com
a importação de cobre em torno de 200 ril.ilhões de dólareS por ano. 'Para constrUir a usina, foram ·gastoS erri torno de 1 bilhão de dólares, não tudo importado, mas uma
parcela inipó!'tante disso importado. A curto prazo, nos
·CiriCo ano"S, erit que se estão fãzeri.do a substituição de importações, estão a-inpli"ando-se o volume das importações
e não reduzindo.
Ora, esse ê o instante crítico em que o processo do balanço de pagamentos está se deteriorando. !'i ex.atamente
Por isso que tOdas as teorias que se desenvolveram na
CEPAL, e em alguns outros centros, em que apoiavam o
_!iesenvolvimento num_ processo de substituição- de importações, deram com -os burros n'ãgua, terminaram
com problemas graves no balanço de pagamentos.
- Claro que_ seria pOSsível fazer um desenvolvimento só
com o m~n:ado interno. A Rússia fez isso, alguns -países
so_cialistas fazem isso. E de que forma? Num nível de eficiência extremamente baixo. O comérciO exterior ê um
- foecãnismo de eleva_~ o nivel de eficiência na u~ili~~ção
_dos reçursos do país, o comércio exterior~. uma 'das formas mais eficazes de elevar o nív_el de produtividade do
P~s:
. .
.
Quem propõe o desenvolvimento s6 com o mercado

i~ terno- não acredito que ninguém Taça isso, não existe
ninguêm que faça uma proposta absurda como essa, não
estamos levando ao extremo- normalmente as pessoas
de bom sen~o_propõem que se acelere o_ processo de_ substituição de importações. É exatamente isso que o Pãis fez
e que está fazendo. Vou. dl1:er mais: talvez fez isso mais
-do que devesse no período 74/78; talvez fez isso com
-- uma velocidade superior àquela que seria possível suportar no período_74j78. Uma parcela importante dos nossos -problemas não escapa a esse fato, mais ainda do que
essa substituição das importações.
FreqUentemente, se ouve falar em agricultura de exportação, em agricultura de merCido externo, não existe
- mais isso Oo BrasiL Normalmente, mesmo no caso_do café, na média se consome metade do que se produz, não
há mais uma economia voltada para o exterior. No caso
da soja nem se fala, estã-se exportantdo menos de 1/5 do
que se- produz. É o caso do milho, de todos os produtos
· hoje, não existe mais, na agricultura, a agricultura de exportação. Toda agricultura é, hoje, uma agricultura voltada para o mercado interno e para o mercado exportador.

Qua~d~ se diz, portanto, dar mais ênfase à substituição de importações, seria preciso proVar que é pOssível dar mais ênfase do que tem sido dado, at_é hoje, ao
mercado interno. Acho que tem sido uma ênfase eXtraordinária. E volto a insistir, entre 1974 e 1978, cometemos
atê alguns equívocos, exageramos até algumas substituições de importação e estamos pagando, hoje, o preço
por isto.
A segunda pergunta refere-se, reãlmenté, às relações
de troca_do Fundo.~ cj_ue os preços dos produtos agrfcolas continuam extremamente baixos e os preças do petróleo baixaram menos do que parecia. De fato, os
preços do petróleo caíram em torno de uns -4 dólares, é
uma coisa parecida com 10% ou 12%. E mais, o preço
dos produtos exportados pelo Brasil havia caido muito
mais. Nós estamos assistindo a uma recuperação lenta,

Maio de 1983

maís progresSíva, nos preços dos produtos exportados~ e
a- minha esperança é a de que voltemos a ter relações de_
troca um pouco mais favoráyéis do que tiveJUOS nesses
últimos anos. Como procurei mostrar a V, Ex•s, se tomarmos como bas_e_l978, as relações de troca, hoje, são
da ordem de 64, o que é, realmente, extremamente penoso, o que significa termos que exportar quase que uma
tonelada e meia de produtos nacionais para importar
uma tonelada-de produto, corno se fazia anferiormenle.
A sua terceira pergunta refere-se à moratória. Ninguém tem medo da moratória~ a gente tem medo é das
conseqUências da moratória. Esta é forma fácil de se fa~
lar para quem não tem nenhuma responsabilidade de fazer ou de realizar o processo. A moratória produziu alguns efeitos importantes, também. O mais notável deles
certamente foi a moratória alemã nos anos 20. A Inglaterra fez uma espécie de moratória; não foi moratória,
suspendeu os pagamentos de mercadorias, não de empréstimos, no fim da 2'" Guerra. E todos os países, de
uma forma ou de outra, têm feito atraSOs de pagamentos. Raramente o país se mete numa moratória sem um
custo extremamente elevado.
No caso brasileiro, em particular, existe uma dificul- dade: se nós tivéssemos auto-suficência enérgética, a mOratória seria um fato que causaria uma certa amolação,
mas sobreviveríamos. Suponha no Brasil um fenômeno
como este: era preciso passar a pagar o petróleo à vista
imediatamente, o que ê impossível obviamente. Então
teríamos, imediatamente, de introduzir um racionamento de combustÍvel, o que seria o primeiro passo para a~
líberalizações qu-e viriam depois, Ao mesmo tempo, urna
moratói'iã teria de levar a uma nacionalização das agências bancãrias no exterior, pois não se poderia correr o
risco de uma agência dessas ser declarada en defant, ser
declarada insolv~VeC Ao lado disso, ter-se-ia-que fazer
uin controle feroz das importações. Por exemplo teria
que fazer controle sobre tudo que se importa, desde pa·
pel de imprensa até mãquinas,
Nós já estamQS vendo para onde leva uma moratória.
Não precisa ser muito esperto para saber que a moratória leva aO fechamento da sociedade. Esta que é a grande verdade. Não precisa ser economista, não precisa ter
uma visão muito longa para compreender que a morató-fia-,- num pais- que depeilde basicamente de importações, conduz realmente a um processo extremamente
deficado do pontO de vista político. E não é isso que nós
estamos querendo fazer, estamos querendo fazer o oposto. Nós estamos construindo o menos um dessa propos.ição. E poi' quê? Porque vale a pena, vale a pena honrar
os compromissos, porque nós podemos honrá-los, e temos honrado esses compromissos. Porque se é certo que
eles têm tido um _c;,usto importante, não é- menos certo
que têm tido benefícios também importantes; ·se ê certo
que o processo de ajuste produziu um certo desemprego,
não é menos certo que nesses quatro anos nós crescemos;
ii. um ano 8%, noutro ano 7%, no-outro decrescemos 1,9%
-e no outro crescemos 1,6%. Não ê menos certo "que OCusto desse ajuste tem sido pago pelo trabalhador brasileiro.
t P~eciso encontrar os mecanismos de compensação adequados para isto, mas a ffio~tória eu acho que é uma
proposta, me perdoem os Srs. Senadores, que chega ao
nível da irresponsabifidade. Ela é o oposto do que todos
os grandes democratas propõem, ela produz resultado
exatamente contrário àquilo que todos nós desejamos. );;
por isto, ê eXB.tainente por isto que o GoVerno Figueiredo_ r!:jeitou essa solução, que rejeita esta solução, que
não est~ na sua agenda esta solução, que vai continuar
lutando para que nada disso aconteça. h exatamente por
isto que nós vamos continuar pedindo que ampliemos as
exportações, que continuemos a substituição de energéticos irriportados, que ampliemos a produção_ agrícola,
para que não sejamos forçados a uma coisa tão dramâtica como essa.
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Não creio que ela seja necessária. E não há nenhuma
razão estética que me leve a- imaginar que a moratória é
um fato mais bonito do que continuar pagando as nossas
dívidas. Mais grave, eu-acho, do que não pagar as dívi
das, mais grave do que todo esse mecanismo de ajuste
econômico, seriam as conseqUências que inevitavelmente
decorreriam de um processo como esse, ao longo do tem~
po. Acho que ê experiência de todos os Srs. Senadores,
4

todos viajam muifo e pode-m ve_r_ os

P8.1ses que adotaram

medidas parecidas como essas, como funcionam. (Risos.)
Perdão, nem todos!
A sua quarta pergunta ...
O Sr. Virgflio Távora- Quais as chances de, efetivamente, o Pais c_onviver com
dfVidã. externa extremamente elevada, numa conjuntura externa adversa, com
expansionismo crescente, e parcela importante de nossos
parceiros comerciais em situação -muit"o precária?

essa

O SR. DELFIM NETTO- rnfelizmente esgotou-se o
tempo. Se V. Ex• quiser iiie enviar a pergunta, eu terei o
maiOr prazer em respondê-la por Cserifo.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador Fãbio Lucena.

Concedo a

O SR. FÁBIO LUCENA (Sem revisão do orador.)Excelentíssimo Senhor Presidente, Exelentlssimos Senhores Senadores, Excelentfssimo Senhor Ministro do
Planejamento Professor Doutor Antônio Delfim Netto:_
Sabe o Congresso, sabe a Nação, que quem de fato governa a República é V. Ex' (Risos). V. Ex• tem mais poderes sobre o colegiado ministeríal e sobre o Presidente
da República do que Sua Santidade o Papa sobre o Sacro Colégio dos Cardeais. (Risos). E, com tantos poderes, com tanta força, V. Ex' habituou-se às decisões sigilosas, sem dar satisfação a este Congresso ou à Nação
dos atas que tomou à crista da política económica do
nosso País.. V. Ex• e os demais ministros da ãrea económica assinai-aro acoi-dos com o Fundo Monetârio Internacional que fizeram com que o Brasil abdicasse da sua
soberania nacional. Um acordo em segredo, firmado em
nome do Governo brasileiro, estabelece que o Banco
Central se submete irrevogavelmente, por meio deste
ato, à jurisdição de qualquer tribunal do Estado de Nova
Iorque e de qualquer juizo federal situado na cidade de
Nova Iorque e à Jurisdição da alta Corte de Justiça de
Londres, em qualquer ação ou procedimento legal.
Ora, Sr. MinistiO, 'isto-é uriia grave violação da Constituição Federal, isto é uma alienação de jurisdição, por- que a competência nesse asSuntá, Csiab61Ccída pela art ..
119 da Constituição, letra c, é do Suprenlo Tribunal Federal, e não de tribunais localizados em outros países:
Compete ao Supremo julgar e processar, originariamente, os litígios ~ntre estados estrangeiros ou
organismos internaçionais e a União, os Estados,
DistritO FC:deÍ"al e os -teiiitóiíos.
Nes-te acordo nefasto, reza uma das cláusulas:
••Na medida em que o Banco Central tenh3. ou
possa obter qualquer imunidade de jurisdição em
qualquer tribunal ou qualquer processo legal, o
Banco Central abdica irrevogavelmente de imunidades relacionadas com- as obrigações constantes desse
Acordo, e fica obrigado a desistir de qualquer privilégio ou de ingressar com qualquer ação. Assegurase, contudo, a renúncia de imunidades de jurisdição
relacionada com sua propriedade efetiva apenaS
quando se tratar de propriedade que seja usada em
atividades comerciais."
As. decisões dos tribunais arbitrais, três tribunais, tribunais estrangeiros, constantes do Acordo do FMI assinado em segredo, sem o conhecimento deste Congresso,
sem o conhecimento da Nação, estabelece essa cláusula
iniqua, Sr. Ministro, infqua por el'tcelência! Essas deci-

sões serão tomadas inteiramente caril base na Lei Substantiva especificada na secção 8.10, e não com base no
princípio do Direito e da Justiça, no princípio do ex aequo et bonno.- ou outro qualquer.
A decisão-de qualquer tribunal arbitral deverá ser definitivã
~toda a c!Xtensão pfmllitídã pelá -lei, se necessário for corri apoio de tribunais. O garantidor, o Brasil,
reza o contrãto, durante o procedimento arbitral não poderá alegar razões de soberania nacional para apresentar
qualquer defesa, à qual não tenha direito nos termos do
contrato. E além disso, o garantidor, o Brasil, concorda
que se faça o pedido de homologação dessa decisão e
concorda com que a execução da sentença seja cumprida
por qualquer tribunal legalmente capaz de homologar tal
decisão e expedir a ordem: o exequatur, em função de cujos objetivos, O garantidor, por meio deste documento,
renuncia a todas as suas imunidades, seja por razões de
soberania, Sr. Ministro, sejam por quaisquer outras.

em

Na medida em que o garantidor é ou se toma investido de qualquer imunidade, decorrente de procedimentos judiciais, ou de execuções judiciais_ no
Brasil, ou decorrente de execução forçada, realizada
no Brasil, fundamentada no direito de soberania, ou
mesmo relacionada com qualquer outra matéria que
surja, ou que esteja relacionada às suas obrigações
neste acordo, o garantidor, o Brasil, concorda irrevogâvel e incondicionalmente, a não postular, nem
reclamar tais imunidades que estejam relacionadas
às suas obrigações ou com qualquer outra matéria
que seja objeto decorrente ou conexa com o presente acordo.
Isto, Sr. Ministro, é a ab,dicação absoluta do principio
estabelecido pela Constituição Federal sobi:e a impenhoM
rabilídade dos bens nacionais. Só o CongrC:sSo Nacional,
segu.ndo o arti_go- 43 da Constituiç~o, com a sanção do
Presidente _da República, é que pode dispor sobre os bens
de domínio da União. No entanto, v._EX' e QS Srs. Ministros Emane Galvêas e Langoni transportaram, transferiram, transladaram para cerca de quatrocentos ban~
cos internacioniis, a que alude a exposição que V. Ex•
mandou ontem entregar na residência dos Senadores, V.
Ex.' transferiU para mais de quatrocentos bancos o poder
de penhorar bens que pertencem à Pátria e ao povo bra.sileirol
Sr. Ministro, em realidade, a isso se chama de crime de
responsabilidade para com a Pátria. Perdoe~riie franqueza, mas é meu dever. V. Ext incorre, junto com seus
çQiegas, em vârios crimes de respOnsabitidade, -definidos
pela Lei 1.079, de 10 de abril de 1950.
E sendo este Senado o seu tribunal, ainda segundo a
Constituição, porque qualquer cidadão é pessoa capaz
de iniciar um processo criminal contra V. Ex• junto_ à Câmara dos Deputados; sendo -o Senado tribunal que funcionará sob a presidência do Presidente do Supremo Tribunal Fedei-ai; Se:ridO-o Senã.do tribunal competente para
jUlgar V. Exf e os demais Ministros da ãrea econômica e
o- próprio Senhor -Presidente da República, porque esses
fatos foram cometidos em conexão com o Presidente da
República, já que V. Ex' e os seus colegas da área económica agem sob a orientação e determinação do Senhor
Presidente; sendo este Senado o tribunal, eu, Sr. Ministro, não ihe faço nenhuma pergunta. Porque eu conheço,
e a Nação inteira conhece, todas as suas respostas. Mas
lhe peço que apresente ao Senado agora a sua defesa prévia porque, em nome da NaçãO brasileira, eu acuso V.
Ex' e os demais Ministros da área económica de haverem
alienado a soberania nacional, de haverem negociado
com banqueirOs estrangeiros, de haverem consentido na
penhora dos bens da União Federal.
Eu o acuso, Sr. Ministro, e 6 meu dever faze.. lo e o
faço, porque não é V. Ex' nem o sistema no poder, não é
o Serviço Nacional de Informações - que é o único órgão a quem V. Ex-' presta contas das suas atividades-

a
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não é o SNI, essa malfadada instit1,1ição que precisa ser
destruída em nome da paz nacional, por ela tendo o SNI
violentado todos os dias; todas as noites, não é V. Ex',
não é o SNTquem irâ pagar esse endivídamento de 83 ~i
lhõeS de_~ólares. Nã<;l, Sr. Ministro, quem o vai pagar é o
povo brasileiro, o qual não legjtimou em eleições o poder
que V. Ex• exerce. Que não legitimou ainda o poder exercido pelo Senhor Presidente da República.
Formulo-lhe um apelo, Sr. Ministro: apresente à
Nação a sua defesa prévia, porque a Nação não pode
aceitar que, à sua revelia, a sua soberania seja assim tão
esfrangalhada, tão vilipendiada, que sobre ela se haja
tanto tripudiado.
Sr. Ministro, que crime esta Nação cometeu contra
levada assim a um abismo sem
esse Govern-O, -parã
fu~do, atraída por uma força de gravidade que não consegue perceber a sensi~ilidade do povo brasileiro?
Formule Sr. Ministro, não a mim, mas à Nação, a sua
defesa prévia das aêuSaçÕes que lhe formulei.

-ser

O SR. DELFIM NETTO (Sem revisão do orador.)Ilustre Senador Fábio Lucena, eu também já conheço
este seu "acuso" de algum lugar. A sua exposição me parece que tem alguns aspectos interessantes do ponto de
vista legal e um aspecto extremamente interessante do
ponto de vista lógico. O Sr. iniciou dizendo que sou o
todo-poderoso, mas felizmente para mim corrigiu no final de sua exposição essa posição, dizendo que o Presidente, de fato, dá as suas ordens. O que é uma grande
verdade. A sua primeira proposiÇão estava c:quivo-Cãda.
Em seguida, me faz prestar contas ao SNI, O todopoderoso presta contas de novo, o que não é verdade. De
forma que, há ~qui um pequen9 problema de lógica e eu
gostaria de, depois. corrigir.
- Mas há um problema de lógica multo mais grave do
que todos esses. V. Ex' se esqueceu de que o Brasil foi sócio furidador do Fundo Monetário Internacional, de que
o Brasil ajudou a formular todas as cláusulas que regem
b Fundo Monctãrio Internacional e que o Brasil optou
por um mecanismo no qual não seria necessã.ria a consulta prévia ao Legislativo, quando ele desejasse ir ao
Fundo Monetário Internacional. Alguns países têm na
sua Constituição; outros não, e é o nosso caso_
Mais grave do que tudo isso, V. Ex•, nesse tumulto
juridico, confunde o Estado com as operações financeiras. V. Ex• refere-se a acordos financeiros, acordos que
têm, normalmente, foros estabelecidos no próprio contrato_ Não significa abdicar de coisa alguma, não significa abdica_r de soberania nacional de nenhuma forma.
Não se confunde o Tesouro Nacional como garantidor e
a Nação brasileira. Não se confunde o Banco Central
como tomador de recursos c a Nação brasileira.
Imagine V. Ex• se cada um dos devedores do mercado
internacional pudesse apelar, por motivos de. soberania.
quando não desejasse pagar. Seria, reaJmente, uma total
subversão.
Qyando estabelecemos o convênio com o Fundo Monetário InternaciOnal, esse sim foi homologado pelo
Congresso, esse sim foi aprovado pelo Congresso. Oepois dele nós fomos mais de 15 vezes ao Fundo Monetârio Internacional, para nos socorrermos em situações
difíceis. De fonna que não existe nenhuma das propo-sições a que V. Ex• se referiu, não hâ entrega de soberania nacional nenhuma. Tanto é verdade que, no caso, é
preciso que o texto seja lido com a compreensão de que
se trata de um arranjo financeiro_
Tanto é verdade, ilustre Senador Fábio Lucena, que,
para evitar que houvesse qualquer dificuldade com os
bancos, no caso eventual de uma moratória, o Sr. teria
que nacionalizá-los, isto é, colocá-los ao abrigo da possibilidade de urna ação contra eles.
De forma que não hã nenhuma alienação de soberania. Estamos tratando não de relações entre Estados; estamos tratando de relações entre instituições financeiras,
entre in.stituições quC estabelecem livremente, de acordo
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com um convênio Criado por nós, como um convênio
originalmente aprovado por este Congresso, que estabe-

lece livremente um foro dentro do qual se dirimem as dúvidas. 1:: apenas natural que isto seja assim, pois seria rigorosamente impossível imaginar que, em relações comerciais, fosse pass-iVei invocar a cláusula da soberania
nacional.
Não há, ilustre Senador, nenhum dos mot_ivos a que V.
Ex• se referiu. Nós fizemos o acordo rigorosamente den-

tro da lei -volto a insistir- dentro da lei que nós mesmos ajudamos a criar, quando se instituiu o Fundo Monetário Internacional, em 1946. Dentro do espírito do
primeiro convênio coin o Fundo Monetário Interna,cíonal, aprovado pelo Congresso Nacional no Brasil. Tratase de relações entre institu,ições fioancefras, não relações
entre Estados. Quando e, se fosse o caso, o Senhor desejasse dar uma cobertura d~ carátc:;r _de sob~t:_ania nãÇiOO.al
a uma instituição, essa inStitUição não pode efetuar contrato com ninguém. Pois essa -instituição, por definiÇão,
não é sujeita a-- nada, a não ser à fQrça.
De forma que, há aqui um equívoco muito grande,
.confunde-se na argumentação o Estado e o _Banco Q;:;n_-.
trai, confunde-se na argumentação o Estado e um aval
do Tesouro Nacional, confunde-se na argumentação um
problema puramente financeiro com um problema de s_oberania nacional, com um pro_blema que estaria ao abrigo da lei internacional, que seria impossível de ser uma
pendenga, que não se poderia dirimir, simplesmente porque uma das partes alegaria que "hoje estou com dificuldades e há aqui a soberania nacional". Não existe contrato financeiro nenhum que possa conter uma clâusula
corno esta. Não existt!_contrato nenhum de natur~a comercial que possa conter uma cláusula como esta. Já
existiram cõntratos, tratados entre Estados, que eram dirimidos ou por tribunãís especiais, 'o"u pelá força, não é o
caso certamente, dos problemas que estamos examinando.
A leitura de V. Ex• 6 uma leitura CapiCiosa--eni que
confunde o Estado com a instituição ftn_ancCira. O Bari_Co
Central não pode alegar condições de soberania nacional, é óbvio. No mo_mento em que ele age como Banco,
ele está no mercado _tom_ao.do dinheiro, ele está no mercado_ tomando, livremente, a taxaS 11vi'ê:iilerite estabelecidas, nas condições livremente estabelecidas e, portanto,
ele ê_um devedor comum como qualquer outro. E muito
menos ele pode empenhar a propriedade nacional. Isto
não existe, porque fazer iSlo era preciSO ffiàndar para cá
uma esquadra, coisa que já não acontece, ilustre Senador. Não há como -fazer umã leih.i'ra tão defeituosa ...

par qualquer coisa, ou cobrar qualquer dívida; e, muito
menos, os bancos estão dispostos hoje a ter aS suas pr6prias forças armadas para cobrar as suas dívidas. De
modo que não existe. Essa ê uma leitura que pode ser feita para uma certa diversão, mas que não pode, Senador
Fã_bjp Lucena, com toda a honestidade e, me perdoe V.
Ex• pela franqueza, não pode ser lida com seriedade
numa Casa como esta.

O SrT Fábio Lucena- Está no acordo, Ex• E, lamento
riãO poder contraditá-lo, vejo-me forÇado a sair da tribuna, reafirmándo a acusação que fiz a V. Ex• e da qual V.
Ex• não se de~endeu. (Muito be.ml Palmas.)
__ 0_ SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O -SR. NELSON CARNEIRO (Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr. Ministro Delfim Netto, Srs.
Senadores, Srs. Deputados, meus senhores:
Em júti.ho próximo, na cidade de Bruxelas, reúnem-se
o Parlamento Europeu e o Parlamento Latino-Ã.ffiêricanõ ·do qual tenho a honra de ser o PreSíde-rite.
Recentemente, em Bueno Aires, na reunião do SERLA, que V. Ex• acompanhou, realizada no dia 12 de abril
deste ano, entre ã.s Cláusulas do projeto de recomendação
figura a seguinte:
"Iniciar, quanto antes, um exame conjunto por
parte da Comunidade Européia _e América Latina,
com vistas a determinar _um impacto que poderâ ter
sobre o comércio exterior latino-americano, o ingresso da Espanha e Portugal na Comunidade Européia; identificar as medidas necessárias para evitar que dito ingresso possa traduzir em uma dimi- nuiÇão -das exportações da região ou em uma deterioraçã"O das relações económicas entre a América
Latina e aqueles países."
Em junho, Sr. Ministro, terei que abordar esse assunto
no discurso que me cabe pronunciar na reunião de Bruxelas.
Gostaria que V. Ex• me fornecesse, dessa tribuna, e à
Nação aqui reunida, _as medidas que já estão sendo tomadas pelo Governo brasileiro para evitar que a presença desses dois novos países na Comunidade Européia
possa representar um prejuízo para o comércio exterior
brasileir.o~- _- ·
,
..
Esta a

in~agação

que _eu desejava formular a V, Ex•

O SR. DELFIM NETTO (Sem revisãO do orador.)-

O Si. Fábio Lucena -

Está iio acordo.

O SR. DELFIM NETTO- -. .. quase doentia de um
texto como esse._ Não estâ no acordo.

O Sr. Fábio Lucena -

Está no acordo!

O SR. DELFIM NETTO- Não está no -acordo! Volto a insistir, ê -preC:ISo"Ilãõ confundir o Estado- com as instituições 1ínance1iaS Q.i.ie, rlormalmente, assumem compromissos, -que são, elas sim, sujeitas aos foros que estabeleceram. Neste caso, a coisa 8.inda é mais simples: o
foro ê"estabelecido de acordo com as normas de um contrato do qual nós, cõmo sócios fundadores, participamos
e participamos ativamente, inclusive eXiste um Senador
aqui que parfícipou- atívamente na con.stfUção dessas clausulas, que é o ilustre Senador Roberto Campos. Não
podemos confundir essas cláusulas, não podenios confuridir o -pririJ.eíro convêniO apiovado pelo- Congresso
Nacional e, que autorizou o Ekécut_ivo a_ r~corref ao
Fundo Monetário InternaciOnal quando julgasse conveniente e necessário, com rela-çõif enrre Estados, mesmo
porque nem os bancos são Estados, nem o Fundo Monetário Internacional é um Estado. As relações de soberania só poderiam exiSfir entre dois Estados e, nem o Fundo tem Marinha, nem Aviação, nem Exército para ocu-

É para mim uma grande alegria responder ao -senador

Nelson Carneiro.
Creio que S._E?'-_' ~o loca__ uma questão de grande importância para as nosSas reraÇões com dois parceiros, como
a Espanha e Portugal.
Nobre Senador, já temos ii1.iciado hã algun~ anos relações tanto com a Espanha como Põi"tugal para tentar,
_primeiro, entender o que signíficãria a entrada desses
__:_dci$. países· ~a Comunidade Económica Européia. E, depois, procurar encontrar os mecanismos pOssfveis-qüCdevass~m a uma redução dos eventuais prejufzõS que ísso
vi~se Ji. pl'õduzir.:. _
b claro que, entrando na Comuriid:ide Européíil, Espanha e Portugal vão se submeter àS regras da Comuni..:.__da4~ que são reg_ras resti'it~vas. Por outro lado, ê claro
também que, entrando para a· Comunidade, elas terão as
condições de um desenvolvimento mais ráPido. V. Ex•
_ tem aqui, portanto, dois fatos contraditórios: de um lado
_ Qeve-tJUtl!mentar algmp.as restrições, de_ outro lado a ace_~
leração do crescime_nto dessas economias deve elevar o
_volume do comércio.
_~_Depois de uma análiSe muitO cUidadosa feita- sobre
esse_ problema, tanto com os nossos parceiros, espanhóis
como portugueses, nós chegamos à conclusão de que um
caminho pelo menos possível com Portugal, seria o esta-
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belecúnento de algumas empresas mistas brasileiroJ?oi-tUgtiesas, de caráter privado, que manufaturassem
um pedaço do produto em Portugal, dando às mercadorias um certificado de origem que elas necessitam para
transitar livremente dentro da Comunidade. Eventualmente; isSo poderia ·vir a representar algum beneficio,
porque se pudéssemos, digamos, a Comunidade é extremamente dura no seu controle quanto à importação de
têXteiS, mas se fosse-posSível desenvolver alguma ati vidade comum entre o Brasil e Portugal, ou ~om a Espanha,
na produção de têxteis em que fornecêssemos algodão ou
uma malha já preparada de alguma forma e ela fosse
completada, em Portugal, por uma empresa de caráter
misto brasileiro-portuguesa, o certificado de origem seria concedido a esse produto. Então ao invés de se exportar o produto têx.til terminado, exportaríamos o produto
semimanufaturado, terminaria esse produto em Portugal, esse produto receberia o certificado de origem e, depois, transitaria livremente pela Comunidade Econômi--ca Européia, beneficiando, dessa forma, as nosSas exportações.
Chegamos à ·conclusão -de que esse ê um caminho
possível, fizemos jâ inclusive, algumas associações, não
no campo têxtil, mas no campo da indústria mecânica,
exiSte Uina- ã:ssOCiãção-já enl tuncioriainento e com isto,
_ lemos a esperança de que a entrada de Portugal e Espa~
· nha pa Çomunidade Econômica Européia não venha
causar maiores perturbações nas relações entre o Brasil e
esses países.
Não ~reta q~e seja o niesmo caso para todos os parceiros da Espanha e de Portugal. Não sei em que medida
essa ·reunião que estâ sendo convocada teve oportunidade de aprofundar esse assunt~. Posso garanfír a V. Ex•
que_o GÕVerno brasileiro, d~Sde 1979, eSfâ üabalhando
nessa direçãO; o Itamaraty, o Min"istériõ da Fazenda e o
Ministério do Planejamento têm procurado, junto com
as autoridades portuguesas, principalmente, estabelecer
normas Que- Perinltíssem a continuidade e o aumento do
fluxo de comércio, sem que as restrições da Comunidade
viessem a nos atingir.

O Sr. Nelson Carneiro- Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nObi'e senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATU RNINO (Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs_. Corlgressist3.s, Sr_._M.inistro.
Não aceito, Sr. Ministro, ã explicação, a justificação
dada por V. Ex• dos erros cometidos na política econômica, erros de V. Ex•, com base no arrazoado de que
também os outros países foram incompetentes, porque a
Argentina, o México, a Nigéria e a Polónia, também se
_ colocam hoje em situações difíceis, mais_ difíceis, menos
difíceis do que o Brasil, porém algo equivalentes.
Não aceito, Sr. Ministro, porque nós, daqui da tribuna, advertimos para a situação em que estava sendo levado o País. A-dvertimos com aot.ecedência para as possibi-lidades de ocorrências do segundo choque dq petróleo,
--que não foi surpresa estonteante para ninguém; para a
es.tagflação_ que se prenunciava pelos anos 77~'18, para a
própria crise financeira, que também se prenunciava e
podia ser vfsto pOr quem quisesse ter olhos para ver. Entretanto, e_nguanto fazíamos _ess~s _advertênci.as, V. Ex•.
os seus colegas de Ministério e os defensores aqui no plenário, diziam que éramos os pessimistas, mas que a situação estava sob controle. Eu teoho aqui, e vou poupar
os_ nobre colegas e também não 'f.()U gast~r me_u ~empo a
ler citações de livrinhos, de pronunciamentos de V-. Ex•,
quando diz que está tudo sob controle, que o mercado
estlf ãí. a situação ·está sendo superada, enquanto nós, ao
contrário, advertíamos- que não, que V. Ex•s estavam
trabalhando sempre com_as hipóteses o_timistas, sem nenhuma margenl de segurança, sem aquele mfnimo de
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margem de segurança que todo administrador compe~
tente e responsável deve ter. (Muito bem! Palmas.)
Sr. Ministro, não vou perntitir tainbém que V. Ex' esconda seus erros. sua incompetência ati'ás dos erros e da
incompetência- cometidos por outros países, e a perguntar o que poderia ~er feitO, o-que Poderiamos fazer. Qual
o outro pa[s que fez'? Há um outro país que fez, Sr. Ministro. O Brasil, na década dos 30, como todo o mundo,
enfrentou uma crise igúal ou pior do que essa dai. E _o
Brasil foi capaz de transformar aquela crise num salto
qualitativo da maior importância, porque tiha um Ministro competente, com uma visão larga, que não tinha a
miopia das visões estreitas que cOns-titui algo incompatível com o bom desempenho de um ministro de Economia em qualquer país do mundo, porque tinha um Oswaldo Aranha, que foi capaz de decretar a moratória, de
voltar-se para o mercado interno e fazer o desenvolvimento deste País a despeito da crise que grassava em todos _os países do mundo inteiro.
Sr. Ministro, também não vou permitir a V. Ex• que se
transforme no defensor da democracia e que diga, agora,
que está querendo fazer isso porque é a única soluçãõ
compatível com o regime de abertura política. Não! Os
democratas somos nós, Sr. Ministro, esses que estão aqui
e não V. Ex~ (Muito beml Palmas.) Não lhe dou essa autoridade, porque V. Ex' tem um passado incompatível
com essas afirmações que, agora, está fazendo. {Palmas.)
Sr. Ministro, ê difícil para niim debãter com V. Ex.i O
debate para ser fecurido exige de ambas as partes um r-eferencial comum, e francamente não existe entre mim e
V. Ex• Falta justamente esse referencial comum, o que
dificulta essa interpelação. Entretanto subo a esta tribuna imbuído do mesmo sentimento de devCr qua-ndo aqui
assomou o nobre Senador Fâbio Lucena, ao qual V. Ex•
não respondeu. Não respondeu e incorreu em crime de
responsabilidade, e vai ver que isto ê coisa muiio seria
Sr. Mínistro.
Sr_. Ministro, não vou me riterir aos dizereS e~deSdizC
res de V. Ex•, que, mais uma vez eu repito, estão no livrinho preto do Senador Luiz Cavalcante, uma antologia
insuperável neste ponto, mas quero cOmeçar diZendo,
para definir o meu sistema referencial, que eu não-ãCredito nem nunca acreditei que um Governo seja uma entidade eminentemente aética. Não, Sr. MiniStro, ao contrário. Acho que o Governo tem, acima de tudo, de respeitar princípios, a começar pelo princíPio dã verdade;
que não ê só o priricfpio da eficâcia que vale, até mesmo
porque, quando faltam esses outroS princípios éticos, se
perde o princípio da eficácia por falta de confiança da
Nação nas autoridades que a bstão dirigindo na-quele
momento. Acredito Sr. Míilistro na sociedade participativa, que é a nova dimensãO da democracia. E nesta sociedade na qual eu acredito, não hã lugar para os ensinamentos de Maquiavel. Não, Sr. Ministro, a coisa ê diferente, nós estamos vivendo tim-mundo diferente e o que
queremos é transformar este País de acordo com as perspectivas desse mundo diferente que'estamos querendo
defender. Quero também dizer, Si. MiniStrO-, quando
falo para definir outra linha desse meu sistema de referências, que não aceito demissão de serVICfõr público
pelo fato do servidor contrariar em pensamento, em artigos, em pronunciamentos, a linha e o pensamento ofiCial
do Governo. Isto nunca houve neste País Sr. Ministro.
Fui servidor públicO a vida toda, e em muitos períodos
desta vida divergi publicamente, através de pronunciamentos, de discursos e de artigos, da linha oficial e nunca
temi represália, como nunca temeram os meus- cÕiegas.
Fui funcionáriO d6 Senador Roberto Campos e nunca:
temi de parte dele ou de parte de qualquer alta autoridade um processo de demissão pelo fato de eu externar esta
ou aquela idéia discordante da dele.
Isto está acontecendo, pela primeira vez, neste País, na
Secretaria de Planejamento, dirigida por V. Ex• Homens,
técnicos, eco-no!pistas, da maior competência, do m~ior
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estofo moral, profissional, como Paulo César Tim, Marco Antônio Campos Martins, como Valter Batista Vida!,
foram demitidos, postos na rua, porque escreviam artigos e faziam pronunciamentos com os quais V. Ex• rião
cOncordava e que tião agrRdava V. Ex~ Isto para não
citar os casos de Marco António Souza Aguiar, de Antônio Barros de Castro, que se demitiram, alegando motivOS ligado aêtica profissiOiiai,- nO CaSo- af da tian-sforrriação do Jndice Nacional de Preços ao Consumidor,
que, por sinal, também merece um comentário, também
não está nO meu eSquei:na "de referência.
Num momento de crise, num momento em que o deS'êffij)fegó"'disparã, em que o poder aquisitivo do povo
cai, em que a inflação chega a esses níveis, mudando
completamente os padrões de consumo, realizar-se uma
operação de aperfeiçoamento do cálculo e dos métodos
dos indices de preços ao consumidor para, quem sabe,
enquadrá-los ainda num nível mais baixo do que o da
realidade.

a

Aliás, é de espantar que a simples comparação, ainda
processo a tua!, antes da mudança que V. Ex• determinou, os índic_es semestrais do INPC cotejados com os
_índices seme!,;tr~s _cf_~ custo de- vida na Gua-nabara e o
í_ndi.c.e.GeraJ de: Preços, disponibilidade interna, nos últimos seis meses que terininam em maio, apontam uma ;diferença de 8% contra os salários, 8% a menos no INPC
do que nesses dois índices a que me referi.
rtQ

Nã() gÕsto de citar númerOs, mas -enfim, maíO, 6-tNPC
dos últimos seis meses, dá 47.5, enquanto o IGP-DI dá

55.8 e o ICV Guanabara 55.2: Isto antes de qualquer "aperfeiçoarn_ento" do fndíce Geral de Preços.
Toda esta Nação se lembra, Sr. Ministro, da cCmljJrovada manipul~ção dos índices de inflação do ano de
1973, e q_ue tianqüilidade terão ess_es assalariados, ostra~-al}~adSJres ~~s n.ossos dias?
São coisas, Sr. Ministro, que não comPrec;:ndo, C9rtl0
nã-o _corilpreei1d0 ímp~ssividade de V.__Ex• ante as aCusações que recebe _e _a _Z!)mbaria com que as responde.
Quando vi um homem, que não é homem leviano, como
o DepuJado Herbert Levy, um _Deputado do seu Partido,
chamar V. Ex• de mistifi~ador, n~ televisão, foi algO que
a rnim até choco~, mas parece que nada choca V. Ex•
Tem V. Ex• uma proteção, um colete_antiçhoque que nos
deixa estarrecido.

a

Sr. Ministro Delfim Netto, não compreendo como um

homem possa ouvir tantas referências a um tal Relatório
Saraiva, que todos nós sabemos que existe, sem que venha a público prestar esclarecimentos ou à justiça pedir
esclarecimentos. Não compreendo. E: esta a diferença de
referencial que dificulta muito, impossibilita um debate
fecundo entre nós.
Entretanto, Sr. Ministro, devo cumprir um dever e,
também, vou aqui assinalar a enorme diferença que exis__te de apreciação. entre nós, quanto aos critérios de avaliação do performance, do desempenho da economia,
porque ·os CritérioS qUe conheço são estes: o índice de inflação, o desemprego, as contas externas, a quantidade
de insolvências, de insucessos empresariais, enfim, os
índiceu.om os quais os economistas do mundo inteiro lidam. Parece que V. Ex~ lida com outros indicadores,
porque continua a dizer, como nesse folheto que nos distribui, que há perspectivas; que as perspectivas são boas,
estamos superando. V. Ex• diz as coisas com muita facilidade, em várias dessas publicações que tenho. Ouvi V.
Ex• dizer, há pouco para o Sr. Senador Virgílio Távora,
que essa idéia de moratória é uma idéia de irresponsáveis. Ministro essa retórica não convence mais.
V. Ex•, em junho de 1981, na Escola Superior de Guerra, dizia o segu"inte: "Os senhores devem ter lido os jornais que, diariamente, soltam entrevistas dizendo q:ue era·
preciso ir ao fundo,_ te1p.-se que ir ao fundo."Fundo é o
Fundo Monetário. E, dizia, logo a seguir: "Se fôssemos
·
ao Fundo, era o fundo mesmo."
V. Ex' foi" ao FunéfO. (Risos.} (P~lmas.)
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Não é só isso. No livro "trabalho, a receita do milagre", numa entrevista ao programa "Globo Revista"grande programa - , dizia o Ministro Delfim Netto:
" ... é porque a renegociação é impossível. Se o
Governo fosse· se meter a fazer uma renegociação,
pararia todo o fluxo de capitais e paralisaria todo o
processo de desenvolvimento do País. Aí sim, seria
o caos. Essas são propostas de pessoas que não têm
nenhuma responsabilidade na condução dos negócios deste País. Podem fazer essa proposta, como se
faz, alegremente, qualquer proposta. E se nós cair~
mos nesse engodo, não vamos resolver o propblema
deste País. Nós, realmerite, vamos cair de joelhos.
Esta que é a alternativa proposta."
E V. Ex• caiu de joelhos. Buscou a renegociação da
dívida. Por que, Sr. Ministro, eu não entendo. Não en_tendo_os critérios com que V. Ex• avalia o desempenho.Faz essas afirmações e, depois, faz outras contrárias, razão por que isso impede um diálogo fecundo, impede um
debate profícuo entre nós, ou entre V. Ex• e qualquer um
dos membros aq~i da Oposição. V. Ex' hoje é um ho~
mem, eu acho, que neste País ninguém mais entende. V.
Ex• é um fiome-m só, como Catilina no S-enado Romano,
a quem Cícero dizia: "Não tens, Catilina, ninguém mais
que sente a vosso lado". V. Ex• ê um homem que não
tem mais ninguém ao seu lado. Se há um consenso, neste
País, ê este: V. Ex• é um empecilho maior para que este
.País supere a crise que está vivendo (Palmas.) E V. Ex•
não reconhece. Não sei quais os critérios, que cai-ação
tem, que sentimentos tem, que alma tem V. Ex• que não
re.conhece este fato, mas nos dá o direito de _dizer, não
com .a .eloqíiência de Cícero, mas, com a indígn-ilção de:
Çícero: Até quando V. E• vai continuar abusando -da paciência, da intelegéncia, da boa fé desta Nação? E o que
_v. Ex• está pretendendo, pois faltam dois anos até à sucessão presiçlencial. Empurra~ com o ventre essa crise atéJá? Conheço as qualidades do ventre d_e V, Ex•, mas parece impossível tamanha façanha. V. Ex• pretende o quê?
Abafar os protestos _que vêm aí, que estão ai? V. Ex• pretende reprimir, todos nós sabemos que V. ~x• foi o Ministro que operou um milagre no clima de repressão. V.
Ex• foi o dirigente da econorriia no perfodo mais sinistro
de nossa História rec-~!lte! Mas V. Ex• está pretendendo
o quê? Voltar àquela condição? E, ainda, se dizendo defensor do regime democrata aberto. O que V, Ex• está
pretendendo, ao manter as linhas deSsa política, submetendo o País ao Fundo Monetário Internacional, decretando, provocando uma recesSã(l artificial que leva este
povo à angústia e, natural~ent~. ao estado -de iildignação e de revolta que af e,stá? O que ê que V. Ex• estâ
pretendendo? Esta é a pergunta que eu me faço e não
consigo responder. Pode ser que V, Ex' possa nos dizer
-qualquer coisa hoje.
O SR. DELFIM NETIO (Sem revisão do orador.)Ilustre Senador Roberto Satumino, realmente o nosso
referencial é extremamente diferente. Vivemos em espaços dificilmente comunicáveis, mas V. Ex• veio em
auxílio da minha lógica, logo n_o_ início da sua Propo~
sição, quando disse que Oswaldo Aranha fez a moratória-: E o que aconteceu depois? Simplesmenteo que nós
conhecemos: ou o Governo do Dr. Getúlio Vargas_ foi
um primor de democracia?

O Sr. Roberto Saturnino- Aconteceu antes, a sua lógica, no caso, ê que ê falha, aconteceu antes. ( Manifestação das galerias.}
O SR DELFIM NETTO - Perdão, o Dr. Oswaldo
A_ranba. fez o_quê? Fez a moratória e nós tivemos depois
-o quê? Tivemos, realmente, um Estado forte. E é isto
mesmo LO nosso referencial é tão distante, meu caro Sen_ador, que a comunicação é difícil e V. Ex• imaginaeu quero me referir a um problema do Relatório Saraiva.

V. Ex• não sabe realmente que eu fui ao Supremo Tribu~
nal Federal pedir que ele fosse apresentado. Fui ao Supremo Tribunal Federal pedir que fosse processado um
Deputado que havia rilencionado o relatório para que ele
fosse publicado ec a Câmara dos Deputados não me deu a
licença para processá-lo. De forma que, estes são os fatos. O nosso referencial -é-de'T3fõ longfnquo, estâ muito
longe um do outro por muitos motivos: prime~ro, porque
V. Ex• foi o único homem, no mundo, que sabia que iria
acontecer o segundo_ choque do petróleo. Escondeu isso
de todo mundo. Não contou para ninguém.

O Sr. Roberto Sazurnino- Disse aqui da tribuna deste
Senado.

O SR. DElFIM NETTO - V. Ex• guardou só para
si.
O Sr, Roberto Sarurn_in() :----Disse, aqui da tribuna deste Senado, e estã nos Anais da Casa.

O SR. DELFIM NETTO - Só lamento que esses
Anais não fossem publicados em inglês e alemão ...
O Sr. Roberto Saturnino -

Eu também.

O-SR, DELFIM NETTO- ... pata que o munêlo s_oubesse que V. Ex• foi o único homem, no mundo, realmente, que previu a segUnda crise do petróleo. Eu cumprimento V. Ex•. O seu espaço é um outro espaça, é um
espaço onde, realmente, as visões são mais claras e se
pode ver o que acontece no futuro.
V. Ex• menciona que não aceita os argumentos. Isso
não significa nada, eu também não aceíto cis séus. De
forma que, até aí, as coisas empatam. Quando V. Ex•
diz: "se formula uma política sem nenhuma margem de
segurança" ... Não é verdade! V. Ex• é um Engenheiro, e
sabe que, por maior que seja uma margem de segUrança,
V. Ex~ pode ter um acidente. De forma que a formulação, e nem sequer eu usei cOmo argumento o fat(f de
que os outros paises não tivesSem Uma oposição tão
competente como V. Exs-para terem, todos eles, cardo no
buraco negro. Não invoqueresse argumen1õ. Não pensei
nunca que, se todos tivessem uma oposição tão comp~
tente como V. Ex•, não tería havido nenhuma crise no
mundo. O argumento-inVoCado_nào foi esse; meu nobre
Senador. O argumento invocâdo foi ci cõõ.t.rârio: foi o de
que o limite de segurança, por maior que seja, pode encontrar o seu limite superior. E V. Ex• procurou inverter
o raciocínio. É óbvio que se alguêm pudesse ter previsto
isso; meU ilustre Senador, o mundo seria diferente; o
mundo seria totalmente diferente e; não só o mund_o a
que V. Ex• se referiu; não é o mundo latino-americano
que estã em difiéuldades; é o mundo europeu, é o mundo
socialista, que estão ainda em maiores dificuldades do
que o nosso mundo. Por quê'? Porque não havia limite de
segurança, simplesmente porque não havia lã uma oposição competente para dizer, no Congresso polonês, que
iria acontecer a segunda crise dõ petróleo. Será que hou~
ve esse problema e acoJlieceu a mesma coisa nos Estãdos
Unidos e no Canadâ? Obviamente, não se trata disso,
nobre Senador. Trata-se, realmente, de uma situação
completamente diferente e imprevisível. Só no espaço de
referência de V. Ex•, nesse espaço misterioso qué nos separa, em que V, Ex• tem visões grandiosas e visões do fu..
turo, é que V. Ex' podia apontar, e devia ter apontado ao
mundo, que o mundo se aproxima de uma grande dificuldade e da bancarrota. V. Ex• perdeu uma oportunida..
de inestimãvel.
O Sr. Roberto Saturnino -
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Não perdi, Ex•

O SR. DELFIM NETTO --Vamos dizer, é o mundo
que jã estava se aprOximando dessa crise. O rã, neni V.
Ex•, nem nunguêm. Essa é que ê a grande verdade.
O Sr. Roberto Saturnino- Não. Essa é a grande mentira. (Palmas. j

O SR. DELFIM NETTO- Essa nem V, Ex• e nem
ninguém. (Palmas.) Se fosse poss[vel uma previsão da segunda crise do petróleo -a primeira nem se fala- se a
segunda fosse previsível a situação do mundo inteiro tCria sido diferente, a situação de todos os organismos internacionais, de todos os mecanismos financeiros inter~
nacionais, que teriam produzido uma reação de caráter
diferente. Não é correto, meu ilustre Senador, dizer que
haja essa capacidade_ de previsão e nem que ela seja uma
das caracteristica_s, uma das condições do seu mundo
próprio de referência.

Quanto ao problema do INPC, V: Ex• se esquece que
o INPC é um índice nacional, é a média de nove índices.
E, se V. Ex• tomar um período um pouquinho mais longo, esses índices todos coincidem, todos os iqdices convergem, praticamente, para o mesmo número, por uma
razão que V. Ex• conhece melhor do que eu, que é a lei
dos grandes números. V. Ex'" sabe que não precisa sequer
ponderar, não é preciso qualquer ponderação, basta juntar uma série maior de cem ou duzentQS preçoS e eles
conve_rgem para a mesma _média. V. Ex•_ conhece, esse é
um te_orema oomum de cãlcu1o de·probabiiídade que todos conhecem. De forma que não existe nenhuma possibilidade de uma divergência maior, entre esses índices,
quando se toma um período um pouquinho maior:
V. Ex• fez referência, e essa a grande injustiça, a grande injustiça a que V. Ex• se referiu e não pode provar,

porque foí feito, aqui, neste Congressõ, urila 'CPI sobre o
problema 73. Nunca houve nenhuma manipulação de
[ndices, porque é impossível manipular um índice, é impossível, porque trezentas ou quatrocentas pessoas particip-am da feitura do índice. Houve uma CPI, neste Congresso, que terminou de que forma'? Terminou corrigin·
do os índices do DIEESE, não os índices ·da Fundação,
onde o DIEESE aperfeiçoo os seus índices e com querecursos? Do próprio Ministério do Planejamento. De forma que nunca houve manipulação nenhuma. Esse é o de-seja escondi!=lo de V. Ex•! de que aquilo não tivesse aContecido. Infelizmente, Senador, aconteceu mesmo, a ín- fiação caiu mesmo, houve saldo no balanço de pagamentos, o Brasil cresceu mesmo 14% e não adianta agora, ficar preocupado com issO. Vaí voltar a crescer, quando
superadas essas dificuldades, a despeito do risinho de
Ex•, a despeito das graças que V. Ex• pretende fazer, a
-despeito de tudo aquilo que V. Exs pretende saber e não
sabe, a despeito de tudo aquilo que V. Ex• pretende que
descobriu e ainda não_ viu, a despeito desse espaço diante
do qual V. Ex• está escondido, e é um espaço privilegia- do, o espaço que lhe permite prever todas essas crises,
que lhe per~ite prever todas as dificuldades. Esse espaço
privilegiado, Senador, V. Ex• tem que emprestar ao
mundo; não o guarde só para si, não seja tão egoísta, informe ao mundo dessa sua capacidade magistral de previsão, "informe ao mundo de que existe um espaço, dentrO ·ao qual, por mecanismos insuspeitos, alguêm recebe
as mensagens do que estâ para acontecer. Este é que é,
realmente, o fato importante. Nós não podemos e não
vamos-superar esta crise que vivemos simplesmente porque alguém não gosta de alguém. Isso não tem nada, Se·
nadar. V. Ex• não gosta de mim e eu não gosto de V. Ex•
e termina af.

v:

O Sr. Roberto Saturnino- Agradeço. E: pena que esse
debate, essa tentativa de debate não se tenha processado
há alguns anos, porque tudo que V. Ex• estã dizendo e
que eu dizia à época, eu estaria, quem sabe, anunciando
ao mundo, porque com a presença de V. Ex.8 , monta-se...

O SR. DELFIM NETTO Chance, Senador.

Perdeu uma grande

O Sr. Roberto Saturnino- Perdeu o Brasil, não fui eu,
perdeu o -BrãSíl, que entrou nCste buraco-fundo, porque
V. Ex• continuou diiigTn-do a economia do Pais. {Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a_
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (Sem revisão do orador.)
-Sr. Ministro, mudou agora para o Plenário, aparentemente, a posição. Mas,' vou levar a V. Exs, também,
problemas que nós Senadores, nós parlamentares e a
Nação, gostaríamos de otivir a resposta de V. Ex•, a pO·
sição e a j-ustificativa de V. Ex•
A oportuna exposição de V. Ex• mostrou causas que
levaram o Brasil ao envolvimento e às dificuldades financeiras atuais.
Acentuou V. Ex• a alta do preço do petróleo, no trabalho qUe nos apresentou, os altos juros, o crescimento dos
custos das importações.
Salienta, ainda, a exposição, o esforço do Governo
para enfrentar a conjuntura e o sacriffcio que exigiu de
toda a coletividade brasileira.
Como todos esperam mais detalhes, é expressivo conbecer,-já que foram os fatores de terceiros que nos pre-judicaram. Que contrapartida estamos recebendo dos
parceiros, dos credores, daqueles com quem lidamos?
A) Dos banqueiros que elevaram os custos do dinheiro;
B) Dos Srs. -do Petróleo que multiplicaram os custos;
C) Dos que nos vendem e aumentaram os seus custas
e, par'd.lelamente reduziram os preços que pagam pelas
nossas exportações - do ferro e quase todas as outra:;,
principalmente no campo mineral.
As nossas perguntas, e procuraremos reduzi-las para
que_ V._ Ex• disponha de tempo para responder, objetivam esclarecer. Esclarecer, e eu digo sem receio, à pró·
pria Nação, os meios empresariais e trabalhadores.
A primeira colocação que faço a V. êx• é a seguinte;
Mesmo que o esquema de ajuste finaceiro proposto
pelo Governo aos banqueiros. internacionais, na reunião
de 20 de dezem_bro passado, pudesse ser ficJrnente executadç, as importações ficariam contidas ao nível de 16 a
17 bilhões de dólares. Dada a correlação que, certarnen·
te, existe entre o nível de importações e o nivel de ativi.
dade, as inl.portações contidas seguem aquele ritmo de
atividade industrial e, conseqüente desemprego, Para os
anos seguintes a 1983, se o endividamento externo deve
ser _refreado, e ê preciso gerar saldos contínuos e substanciais no balanço de comércio, certamente as importações
continuarão contidas.
Diante de tais pressupostos, qual seria a estratégia a
médio prazo para a criação de empregos, de vez que a
correlação entre o nível de importação e o nível de atividade industrial indíca que o setor industrial, mesmo na
hipótese de substituição de importação não terã ampla
resposta para o problema do emprego.
Esta é a primeira questão que coloco e que vou, depois, encaminhar a V. Ex•
Um outro problema que preocupa, porque vou sele-cionar alguns, é o seguinte Sr. Ministro:
Os _empresários do setor industrial, atra vês de sua entidade superior a CNJ, vêm há algum tempo ponderando
que a situação das contas externas não devem servir de
pretexto para a nãQ forniulação de um plano económico
que permita ao senhor e a outros ministros da área eco~
nôrnica; Uin documento em que estão formuladas sugestões visando a. programação da economia no ano de
1983 ... Política industrial e a programação do setor externo para 1983: elementos para um programa de ajuste
positivo. Por que o Governo alega impossibilidade da
execução de um plano na presente conjuntura?
E a pergunta que coloco e que interessa a todos os
meios empresariais do Brasil.
Ainda uma outra, Sr. Ministro:
2 - Existe uma grande preocupação em toda sociedade brasileira com a renegociação de nossa dívida externa.
O Governo tem _sugerido que enquanto não foi'em os
mesmos concluídos não poderão País programar suarecuperação. Por sua vez, existem fortes indícios de que necessitaremos de, pelo menos. de 5 a IO anos para equilib,rarmos nossas contas externas. O que diz Q Sr. Minis-
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tro a respeito? Quando o Brasil poderá se reencontrar
com o desenvolvim.eillO de que tanto necessita, pelo menos para poder absorver os contingentes de mão-de-obra
que, a cada ano, pro.curam empregos nas empresas?
E permita que cite só mais- uma das perguntas que co(ecionei, as quais encaminharei a V. Ex• para facilitar:
3- Alguns ilustres economistas, como o Professor
Octávio Gouveia de Buthões, estão propondo um trata-

mento drástico_ visando baixar a inflação. Como o_ Sr.
Ministro enca.ra esta proposta tendo em conta que as
empresas já se encontram no limite de sua capacidade de
resistência e se tiverem de enfrentar restrições ainda

maiores mesmo que porur:n curto perrodo a ruptura será
imensurável?

Como vêV._Ex•, Sr. Miilistro, São- perguntas objetívaS,
são fatos que estamos vivendo, nós, os empresáriOs, os
nossos trabalhadores e, naturalmente, ressentindo_-se
toda a coletividade.
São posições que precisam, realmente,
escfaiecímento, e nenhuma ocasião melhor do que eu, um homem que sou do grupo do PDS, que sou do Partido do
Governo, trago para V. Ex• São problemas que preocupam, sobre os quais hã divergêncías, sobre--oS quais as
opiniões não são condliatóríaS, a de V. Ex" e a de economistas ilustres e respeitáveis.
São estas perguntas, Sr. Ministro que coloco, com o
desejo de esclarecimento que precisamos ouvir.
Encaminho mais duas, que V. Ext poderá responder
oportunamente;
4 - De um modo geral a situação da empresa privada
é bastante dificiJ para a média e pequena no entanto estâ
se tornando insuportável: veja-se o caso do setor têxtil
do Nordeste como por exemplo da gravidade do momento. Como o Governo eStá encarando o quadro atual
e de que maneira poderá êfetívamente apoiar uma recuperação segura? A nosso ver os recursos hoje disponíveís
(BNDES - SUDENE e outros) são insuficientes.
Existe a necessidade de um amplo programa decapitalização dessas empresas, o que o Governo se proprõe a
realizar?
5 - Em forma recorrente, o País tem assistido a ·•estou~
ros" na conta petróleo. Isso se deve ao fato do reajuste
da taxa de câmbio ser repassado com atraso ao preÇO do
barril de petróleo e conseqüentemente aos derivados.
Entende-seque tal acaso decorre da preocupação em-não
pressionar em demasia Os fndices de preço numa economia indexada. Mas, a contrapartida é certamente naco~
be-rtura do "estouro". A expansão da base monetária e
por conseguinte a pressão inflacionária fica apenas inserida no tempo.
Não seria melhor fazer a correção imediata no preço
do petróleo pela taxa de câmbio e, ir pouco a pouco desindexando a economia com uma correção monetária
gradualmente menor que aquela apontada pelos índices
de preço?

de-

O SR. DELFlM NETTO (Sem revisão do orador.)Muito obriSado a V. Ex•, nobre Senador Gabriel Hermes.
A primeira pergunta de V. Ex' refere~se, realmente, às
contrapartidas. Ã contrapartida a respeito do a-umento
do preço do petróleo, à contrapartida a respeito do au~
menta da taxa de juros, à contrapartida a respeito de
uma queda dos nossos preços. Infelizmente, ilustre Sena~
dor, aqui não há contrapartida, aqui V. Ex• tem, realmente, condições de mercado que acabam determinando
' esses preços. No caso do petróleo, estamos diante de um
sistema carterizado, que aceitou agora uma redução de
preços, não se sabe, realmente, até quando, iss-o vai depender da visão de algumas pessoas mas, por enquanto,
não se tem uma idéia.
Quanto ao problema de preços, dos produtos que ex~
portamoo, já comCça a havei-uma pequena recupel'acão.
A expansão nos Estados Unidos e a baixa na taxa de juros nos mercados americano e europeu têm estimulado a
formação de alguns estoques e existem uns primeiros sintomas, uns primeiros sinais de uma recuperação de
preço. Isto aconteceu com a soja, o milho, o açúcar, ocacau. Há claros indícios de que os preços não deverão

continuar caindo, deverão, isto sim, ter uma pequena recuperação.
A minha convicção é de_que esta recuperação não serã
nada dramática, ela não será de molde a criar pressões
inflacionárias muito importantes nos países desenvolvidos. Mas, do nosso ponto de vista, podem ser modificações muito importantes. Não poria de lado a possibilidade de que os _preços de exportação cresçam alguma
coisa parecida com 10% no decorrer de 1983, se persistirem as condições atuais, isto é, se continuar a recupe·
ração da economia americana e de algumas economias
européia e japonesa, e se a taxa de juros continuar no
nível atual. Se isto acontecer, nós teremos uma contri~
buição importante, porque uma modificação de preços
_ dessa ordem pode representar alguma coisa parecida
com 2 bilhões de dólares, em termos de receita adicional
de exportações. Significa, realmente, um ganho líquido
que não está sendo esperado. O efeito final depende também do que vai acontecer com os preços dos produtos
que importamos. Alguns metais, também, já têm revela~
-do uma elevação de preços, de forrna que é difícil fazer
um balanceamento, ter um resultado final que possa nos
diz.er se a modificação de preços será ou não favorável ao
Brasil. Acredito que, tendo sido tão desfavorável no p-assado recente. é nluito possível que essa modificação de
preços, se vier, traga algum benefício para o Brasil.
O segundo problema era o da ligação entre impor·
___t_açàes e produto. Te_m toda razão V. Ex' quando diz que
existe uma estreita ligaçãq entre o volume das importações e o volume do produto; é esta uma das razões que
impede a realização de um desenvolvimento apoiado no
mercado interno.
--

Por que nós confiamos na possibilidade de .~uzir as
importações a 17 bilhões de dólares sem causar nenhum
probfema na produção índustriaJ,_príncípa(mente?- ~ar
que, primeiro, ela está _apoiada numa redução do dispêndio do petr6fco, que deve ser afguma coísa parecida com
um bilhão e meio, mais ou menos a .metade_ da diferença
que-es-t3mos esperando; e segundo, porque o grande corte nas importações, ilustre Senador, se fez nõ setor Governo, -onde estão terminando os grandes projetas. Desta
fomia,-i-lóS estamos. subsütuirido_uma parcela daquelas
importações, que iriam para o setor Governo, por im~
portações que vão ao setor privado. lsto é, a redução das
--nnp.artações -e-iriaiS dramática no setor Governo dÕ qUe
no setor prívaao~- É exatamente por isso que a produção
tem~se realizado sem nenhum empecilho maior, uma di~
ficuldade aqui ou ali, que tem sido corrigida.com rapidez

pela CACEX.
- A sua terceira qUestão é intérCssante, diz:'por que não
há um plano? fiá um plano, sim. E: porque hâ um pro~
grama de Governo, um programa que tem três objetivos
bem deftnidos, e que estão sendo perseguidos a cada instante,-a toda hor8., e com obstinação, que é a ãmpliação
da agricultura, a ampliação das exj,ortaçÇies, e a substittiição dos energéticos importados. NãO eXiste um plano
fazend-o metas, quer dizer, estabelecendo para cada um
- de~ses objetivos metas quantitativas. Temos._ principalmente uma política de preços que conduz na diração· da
reãtiZaçào desses objetívõs. E eu diria, ílustre Senador,
que eles estão sendo realizados, eles estão sendo atingidos, tanto a ampliação da produção agrícola, quanto a
ampliação das exportações, quanto à substituição dos
energéticos importados. E existe, também, uma política
lrÍdustrial, que ê executada atravês. CD I, hoje, com uma
atividade menor, exatamente porque o nível de investimento também é muito menor. Mas essa polftica ·prossegue na mesma direção, que é a direção de aumentar a nacionalização dos produtos ímpo~tados; é uma política
~-que-procura, de um Jado, dar à indústria nacional as condiçõ_es de fazer a su_bstituição de importações e, de outro
lad_o, de caminhar na_ Qireç_ão das impo~tações.
V. Ex' coloca a pergunta de qual o prazo, realmente,
para que possam"os nos livrar dessas dificuldades. Eu lhe
diria: é muito dificil dizer qUal é esse prazo; ê muito djfí~
"di iffiaginai-que Prazo é esse, que cert:ilnenté é me~or do
-que o estimado de cinco ou dez anos. Eu diria que nós te-c'mOS pela fr"ente -dO-is ou três anos de dificuldades ainda

maro-res, mas que devermos caminhar para uma solução
exterma razoável, neste prazo; ·muito maiS rápido se tivennos sucesso na política de .exportação; muito mais rápido se conseguirmo-s, este ano realmente, superávit de
seís bilhões de dólares, nas contas externas: um superávit
que dará a possibilidade de, ano que vem, realmente
prosseguir numa linha de fazer endividamento crescer
menos rapidamente do que o crescimento das exportações e, portanto, caminhar na direção de um índice, digamos, de liquidez mais favorável, com relativa rapide:t:.
Finalmente, V. Ex' se refere à proposta do Dr. Bulhõ.es. Eu tenho a maior respeito pelo Dr. Bulhões,
Quando: substituí o Dr, Bulhões, no Minístéiio da Fazenda, ein 1967, eu disse queninguêm substitui o Dr. Bulhões, a gente apenas pode suceder ao Sr. Bulhões. O Dr.
Bulhões é um dos homens mais competentes deste país,
tem as suas idéias. aplicou, al,iumas dessas idéias, quando foi Ministro da Fazenda, com um sucesso extraordinário. b verdade que era um outro mundo, era um outro
país, era um País consideralvelmente menor do que este;
era um pafs onde não existia, rea-lmente, o que ele está
propondo extinguir hoje, que foi criado por ele, aliás,
que são_ os vários :!Jlecanismos de correção monetária. e
que depois foram estendidos por todos nós que passa~
mos pelo Govermo. Então, acho que o Dr. Bulhões
aponta um fato importante, que é _o problema do défict
púbHco. Este realmente é um fato importante, um fato
que é preciso combater, um fato pàra o qual é preciso
criar as condições para reduzir, e reduzir de forma dra:
mática e rápida. Eu volto a insistir que não se trata ape-nas do défict do Tesouro federal; trata-se do déficit dos
Teso_uros estaduaís e dos Tesouros munícípais; eSse déficit que_ hoje 'atingi1 proporções realmente alarmantes;
este défict que produz, e que, no fundo, é responsável,
em boa parcela, pelo nível em que se encontra a taxa de
juros; esse déficit que ê causado pelo Governo Federal e
pelos outros governos e tem <JUe ser coibido. Eu não estou tão certo de que uma política tão drástica quanto a
que ele propõe seja a correta, neste instante.
A verdade __é que, no Brasil, o que distingue um -ex~
Ministro de um Ministro é que um ex-Ministro já sabe
todas as respostas, e o Ministro ainda não. De forma que
eu não vejo bein como poderíamos aplicar urna política
tão drástica numa situação tão difícil como a atual. Mas,
certamente, um-a parcela importante das idéiaS do_ Dr.
Bulhões merece consideraçã-o, merece uma anâlíse, porque o Dr. Buthões é um homem de uma qualidade rigorosamente excepcional, a quem o Brasil deve um traba~
lho ímenso; um homem de c_oragem e de competência,
que todos -nós temos, realrriente, que respeftar.

O Sr. Gabriel Hermes-- Muito obrigado, Sr. Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a pala·
vra o nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, Srs. SenadOres, Sr. .Ministro Delfim Netto:
Leio no documento distribuído aos Srs. Senadores, intitulado "O Bra!iil e a Cif.Se liltCrnadonal", o seguinte:
''Esta ação foi desenvqlvida, mesmo diante de
um cenário internacional de curto prazo, erratica~
mente cambiante, porque exigiu ajustamentos súbitos dos instrumentos de politica econômica; ajusta~
mentos cuja velocidãde confundiu a opinião públi~
ca, erodindo, em parte, as esperanças da so-ciedade
brasileira quanto a dias melhores, para a Nação,,.
Discordo de V. Ext- "Ajustamentos cuja velocidade
confuridirãm a opiriião pública". O que tem confundido
a opinião Pública, Exf, são as sucessivas declarações inverídicas ·aas autoridades econômicas deste Pais; uma
hora dizendo que vão ao Fundo, outra hora negando
ainda ao FUJJdo Mone~io Internacional; outra hora negando a maxidesvalorização e outra hora dando a maxidesvalorizaçào.
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E o que é mais sério, Ex•,- e não há aqui nenhuma
agressão capciosa - o que é mais sério é que a opinião
pública desconhece esses fatos, porque às vezes o Con~
gresso também desconhece, pois é difícil a um Senador
da Oposição- e há pouco V. Ex• fez uma distinçãO entre um Ministro e um ex-Ministro - obter as informações necessárias a um debate amplo, por exemplo,
com o Ministro do Planejamento.
Mas quando a OPosição consegue, Sr. Ministro, documentações como estas que vou mostrar a V. Ex•, e que
lamentavelmente, a opinião pública, volto a repetir, desconhece, e é ar que nós entendemos que a frase de V. Ex•
é infeliz, dizendo que há "ajustamentos cuja velocidade
confundiu a opinião p6blica", O que não é verdade. Do~
comentação, Ex~. que chega ao Congresso Nacional n_ã_o
no idioma pátrio, m-as em inglês. E não é a primeira vez
que o Congresso Nacional recebe informações já ãtrasa~
das, já com fatos coo_sumados, não na língua portuguesa,
mas na língua inglesa.
____
_
E tive oportunidade, Ex~, como Presidente da CPI
sobre o Acordo Nuclear, de achar um desrespeito ao
Congresso Nacional, quando, solicitando inforniações
do problema nuclear, o Congresso Nacional os recebeu
na lingua inglesa, como acontece, agora, com o Banco
Central.
Mas Ex~, se não bastasse, c: ê por isso que a opinião
pública não entende, e nós Congressistas também não
entendemos o que se passa nos meandros, particularmente dos acordos assinados hoje com o Tesoorõ americano, que a documentação enviada, Sr. Miriistro, além
do idioma inglês, por incrível que pareça, e aqui não há
nenhuma acusação gratuita, porque o documento aqui
está. O acordo do Presidente do Banco Central_n_o documento enviado de Washington, sem a assinatura do representante do tesouro americano; aqui está o primeiro
documento, em que o Governo brasileiro dá o seu acordo, num documento em branco, assinado e enviado pelo
governo americano, Sem sequer ter a assinãtura do responsável pelo envio desta documentação. Poderia haver
um engano, num simples documento. Mas aqui está um
outm enviado pelo Secretáiio do Tesouro americano ao
Dr. Carlos Langoni, em inglês, também, Ex~. e não vo~
me permitir ler em inglês, que V. Ex~ fala melhor do que
eu. Mas aqui também está -o acordo do Presidente do
Banco Central, e mais sério, ainda, o acordo d_o Ministro
da Fazenda, sem a assinatura do Governo americano ou
da autoridade governamental americana, um documento
também enviado de Washington, que as autoridades brasileiras assinaram em branco.
Sr. Ministro do Planejamento, é por isso que a opinião
pública se confunde realmente. E aqui está um outro, o
Swap Agreement, Tesouro dos Estados Unidos e cJo
Banco Central do Brasil, também, por incrível que pareça, Sr. Ministro, o acordo do Dr. Carlos Langoni, o
acordo do MiniStro do Planejamento, sem a devida assinatura de Mr. McNamara, em branc_o também. Um documento que veio de Washington, e o Brasil dá o acordo
em branco, Ex• ~isso que confunde a opinião pública; é
isso que mostra, exatamente, o que tentou dizer a V. Ex•
- e vou me permitir complementar algumas argUições
do Senador Fábio Lucena na resposta que V. Ex• deu a
ele, porque esses acordos assinados com o Tesouro americano, também no nosso entendimento, ferem a nossa:
soberania, ferem os princípios estabelecidos pelo ConR
gresso Nacional.
V. Ex~ respondeu ao Senador Fábio Lucena- e nós
consideramos a sua resposta improcedente - que a Carta Constitutiva do_Fundo Monetário Internacional estaria a autorizar qualquer governo do País-membro a pactuar com quem bem entenda, em flagrante desrespeito às
normas de Direito Interno.
Isso não é verdade, Ex•, pela simples razão de que o
referido ato constitutivo do Fundo Monetátio Internacional não poderia estabelecer regras jurídicas de_ordem
interna -jamais poderia acontecer isso. De resto, cumpre acrescentar que, de fato, não existe nenhuma norma
nos estatutos do FMI apmvados pelo Congresso Nacional, que outorgue tais prerrogativas ao governo de
pafses-membros.

Em segundo lugar, devo esclarecer a V. Ex• que comete um equívoco elementar, ao distinguir o Tesouro Na-

cional do Estado brasileiro. O Tesouro nada _mais é do
que o patrimônio estatal, .confundindo-se, portanto, com
ã própria pessoa jurídica de Direito Público, que é o-Estado.
Não há passe de mágica,-Ex•, capaz de ilUdir esta Casa
ou a Nação, de que os acordos financeiros se diStinguem
dos demais atas firmados em nome do País. E o que é
mais sério, como eu disse aqui, acordos assinados em
branco, Sr. Presidente, enviados de Washington, em que
as autoridades brasileiras deram o seu aval, deram o seu
acordo, sem sequer constar a assinatura do funcionário
dos Estados Unidos.
Acordo;-sr. Ministro do Planejamento, é qualquer ato
gerador de obr:igação juridicamente vinculante, seja ela
de natureza financeira:. comercial, ou qualquer outra.
Mas continuo, Sr. Ministro, nos minutos que me restam. ~ muito fácíl ao GoVerno brasileiro - e nós temos
assistido isso, Sr. Presidente Nilo Coelho -culpar o petróleo pela crise atual. Mas o Ministro do Planejamento
em nenhum momento se referiu aos erros da política interna, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Erros da política
interna, por exemplo, Sr. Ministro do Planejamento,
nessa Ferrovia do Aço, no meu Estado d_e Minas Gerais,
que começou sem planejamento, que os empreiteiros tiveram ordem de serviço sem qualquer plano de viabilidade técnica, uma· obra que boje neste País ningUém sabe o
custo, quando se poderia empregar esta verba na chamada "linha de centro" da antiga Central do Brasil, no Programa Nuclear e, pasme a Nação brasileira, que só a
USina de Ái1gra II vai custar ao País, 420 bilhões de cruzeiros. Qu8.l é o dólar, Exf'? Não é o dólar de 500 cruzeiros, nem o de 700 cruzeiros, mas o dólar referencial- e
aí_ vafe a palavra ''i-efe"rencial" - de 140 cruzeiros.
SObre esses erros internos, oriundos de uma política
económica desastrosa, os homens do Governo_ não falam
ã Nação brasileira. _Só falam na crise do petrófeo, colocando o bode expiatório no petróleo.
Recordo aqui um curioso episódio e permita-me V.
Ex• que lembre- não sei se verdadeiro; se não o for, V.
Ex•, por favor, terá a oportunidade de me corrigir-:
-- con_ta-se que um jovem, começando a sua vida, e estando
com o ex-Governador Adhemar de Barros, perguntoulhe por que pretendia fazer um planejamento. Era a perquirição daquele jovem já deslumbrante, inteligente, que
seria relevado ao Brasil, ao Governador Adhemar de
Barros, cuji:i: respoSta foi a seguinte: ..Olhe rapaz porque
o primeiro" frõuxã. que passar por aqui, eu dou um livro
para ele". O Dr. Adhemar de Barros queria fazer um
planejamento, o rapaz perguntou o porquê do planejamento, e ele disse que daria um livro a esse ..trouxa que
paSsas~e- aqUi".
Pergunto eu a V. Ex•, Sr. Ministro do Planejamento:
será Que nós somos trouXaS em acreditar na Secretaria
do Planejamento'? Ou será que V. Ex•, que era esse rapaz
- e agora me cabe a revelação -,já pasSou a acreditar
em planejamento neste País?
Esta história, Sr. Ministro, que não sei se verdadeira,
me desperta uma profunda indagação para com o Ministro do Planejamento que, até então, ouviu a lição do velho Adhemar de Barros, eu gostaria de saber se nós, hoje, - Congresso Nacional e opinião pública -, somos
trouxas ou não em acreditar nas metas do Governo brasileiro em relação à ordem econômica?
Não sei se V. Ex• quis gozar os Srs. Senadores daRep'Óblica, i'eferirido-se às viagens. Eu realmente pouco viajo, Ex~. a não sei, às vezes, para a minha querida Juiz de
Fora, para Belo Horizonte ou para as pequenas aldeias
de Minas Gerais; evidentemente; já fui ao exterior. Eu
me reportei, vendo os números de V. Ex•, a um fato interessante, que V. Ex• devia tomar cuidado doravante,
quando diz o seguinte: o País cresceu, de 64 a 73 - os
núrnerossão de V. Ex•- 8,7%; os países da OCDE cresceram 4,5% de 64 a 73; em 74 e 78, o País cresceu 6,9% e
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os países da OCDE, 2,4%. Veja a coincidência: de 79 a
82, o País começa a cair não cresce. Não sei se é a presença de V. Ex• no Ministério, não sei realmente o que
aconteceu. Eu não usaria aqui a expressão do ••azar" ou
do "pê frio", porque o Sr. Presidente possivelmente me
chamaria a atenção, mas é uma coincidência interessante
a que V. Ex• me despertou com as viagens dos Srs. Senadores: de 79 a 82, Si's. Senadores, o Brasil cresceu 3,5%,
considerando que em 81 teve um crescimento negativo.
E aqui cabe lembrar, Sr. Ministro do Planejamento,
que V. Ex~ em uma de suas palestras, se não me engano à
Escola Superior de Guerra dizia, dentro dessa mesma
adjetivaç?o, dentro dessa mesma alocução que V. Ex~ faz
hoje ao Senado da República, com essa sua pregação atimista, que nós, em 1982, teríamos uin crescimento âe
pelo menos, 5%.
V. Ex• disse há pouco que o Senador Roberto Saturni- no estava com um sorriso nos lábios; agora, que V. Ex•
já começa a abanar a cabeça, o que realmente nos traz
uma certa preocupação se o crescimento é de 5% ou não.
Mas, permita-me, porque teria pelo menos duas perguntas que não pretenderia fazer a V. Ex.-', mas que devo
encaminhar, porque devo cumprir com meu dever nesta
tribuna: dizer que nós não acreditamos mais nos núme~
ros do Ministério do Planejamento, nós nã_o acr~itamos
mais nas -frases otimistas, mas vazias, não nessa dife~
rença referencial a que V. Ex• se referiu ao Senador Ro- berto Saturnino. EU diria que hoje, entre a Nação realmente e a ordem econômica brasileira há aquele vazio
descoberto por um cientista francês entre o anel a e b de
Saturno.
Mas eu encaminharia a V. Ex~ apenas duas perguntas
finais, para terminar esSa ml.nha permanência --na tribuna, já que_ fui chamado à atenção pelo Sr. Presidente da
Casa. V. Ex• Pretende retirar Õ Decreto n'í' 2.012 dos trabalhadores, esse decreto amplamente inconstitucional?
V. Ex~ pretende dar alguma coisa a mais aos funcio~
nários públicos do Brasil, ou apenas vamos ficar, Ex•,
nas palavras- elogiosas de V. Ex•? (Palmas.)
O SR. DELFIM NETIO (Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, eu agradeço ao Sr. Senf!dor Itamar Fran~
co.
Primeiro, vou satisfazer a sua curiosidade._Ainda que
ele tenha cometido um non sequitor evidente, vou satisfazer a sua curiosidade. É verdade mesmo, o Dr. Adhemar
pediu-me para fizer um plano e eu lhe perguntei, ainda
virgem, ••o que o Sr. vai fazer c_om o plano?" e ele disseme isso mesmo que V. Ex• disse. "Esse aqui é um plano
para o primeiro trouxa que passar por aqui eu. entregar".
E, tanto é verdade, que eu fiz o plano com a maior seriedade e ele não entregou para nenhum trouxa. Nós flzemos um plano, ele teve lá os seus problemas, deixou o
Governo, todos nós sabemos como ele administrava.
Mas está satisfeito V. Ex• na sua curiosidade.
O non sequitor é imaginar se quem fez a pergunta pensava como quem deu a resposta. V. Ex• jamais poderi~
imaginar - e se eu tivesse a mesma idéia - não ia perder o meu tempo redigindo o programa que ele havia pe-dido_

O Sr. Itamar Franco - Felizes daqueles que não
ram trouxas, então, naquela época, Ex•

fo~.

O SR. DELFIM NETTO - Há aqui um problema,
ilustre Senador, que V. Ex• não pode ilidir e nem iludir.
Ele fez a pergunta e a resposta não tinha nada a ver com
o objetivo que ele desejava para o plano; o plano foi feito
com seriedade. Está ai, ainda hoje, nas bibliotecas, aliás
na biblioteca do Senado, se. V. Ex•, um dia quiser me
conceder a honra, consulte e verá.
Quanto ao problema do ajustamento aos problemas
referidos a respeito dessas cartas, diz V. Ex~ que elas estão em branco. Duvido que o original esteja em bran~o.

O Sr. Itamar Franco- Ah! aí não, vai me permitir V.
Ex• uma intervenção.

Maio de 1983

. DJ;(RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. DELFIM NETTO- Duvido que o original esteja em brancó. V. Ex•, em algum instante...

O Sr. Itamar Franco- Eu sabia que V. Ex• ia dizer isso.

O SR. DELFIM NETTO- V. Ex• talvez, pudesse intuir, saber V. Ex• não sabia.
O Sr. Itamar Franco -

Não, eu jã sabia.

O SR. DELFIM NETTQ-::.... A sua intuição é profun-

da, mas não sabia disso.

O Sr. Itamar Franco- Depois de muitos anos a-gente.
já_conh~ce V. Ex.'
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a
campainha.)- Sr. Senador, não são permitidos apartes.

O Sr. Itamar Franco_: Mas veja, Sr. Presidente, que é
uma coisa grave.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O -Si. Ministro vai falar, V, Ex• poderá contestar, se houver alguma
questão que V. Ex• deseje contestar, mas S. Ex• não permite apartes.
O Sr. llcimar Franco- Vou aguardar, Excelência, respeitando o Regimento.
O SR. DELFIM NETTO - Qll3.1Quer docufnento
como esse, em algum instante, alguém assina inicialmente, não significa que foi assinado arbitraríameil.te~ que a
outra parte não saiba do que se trata, o que seria um
grande absurdo. Suspeito que esses documentos tenham
sido assinados no Brasil, redigidos no Brasil e depois levados por um portador, para receber a assinatura da ou·
tra parte. É exatamente o oposto do que supõe V. Ex•, a
outra parte é que recebeu o papel já assiriado, para que o
assinasse também. É exatamente o contrârio. O fat_o de
estar sendo redigido em inglês é simplesmente uma coqtingência de que, possivelmente, o Sr. McNamara não
pudesse ler português, mas não tem nenhuma dificuldade maior.
O Sr. Itamar Franco ~ Permite-me V. -Ex•, Sr. Presidente, para um esclarecimento ao Ministro Delfim Netto?

O SR. PRESIDENTÉ (Nilo Coelho):_ Quem pode
permitir é o orador.
O SR. DELFIM NETIO-SeV. Ex•desejarpodefazer.
O Sr. Itamar Franco - Muito obrigado. Este documento Ex•, que estou mostrando ao Senado da República e, que V. Ex• diz que tlão é original. ..
O SR. DELFIM NETTO- Perdoe-me! Eu não disse
que não é original. Eu disse qUe duVido que o origiO.al
não esteja assinado.
O Sr. Itamar Franco - Exatamentel Melhor ainda
Ex•! É exatamente isso. Esse ê o desrespeito que

tem o Poder Executivo e, particularmente, a ordem económica que V. Ex• representa, para o Congresso Nacional. Porque esta documentação Ex•, foi enviada ao Congresso Nacional de forma oficial. Ela não foi buscada no
meio da rua. Ela não foi adquirida em nenhum lugar
para nenhum funcionário; talvez um desses funcionários
que V. Ex~ possa imagínar demitidos por V~ Ex• não.
Esta documentação e, aí é que está o desrepeito ao CongressQ Nacional e, que nós a todo instante mostramos,
esta documentação Ex• está sem assinatui-a; V. Ex• diz
que foi escrita aqui no Brasil. Eu acho que foi escrita de
Washlngton para cã, mas a opinião de V. Ex• é contra a
minha. Nós temos que verificar isso.- Mas, isto, Ex•, foi

enviado ao Congresso Nacional, sem assinatura do funcionãrio dó-Governo americano e, não poderia Ex• Teria
que constar aqui, sim, a assínatura do funcionário americano. Porque, senão, não podemos acreditar nessa documentação. V, Ex• não tem argumentos para responder a isso.
Não foí buscado itO chão Ex•!
O SR: DELFiiM NETTO- Sr. Presidente, a última
coisa que eu ia imaginar é que o ilustre Senador Itamar
Franco fosse buscar alguma coisa no chão. Este docu-mento fOi- enviado ao Senado para informação, ilustre
Senador; por isso que está assim ...
Q Sr. Itamar Franco - AhJ _Ex•, para informação?
Um. documento da maior seriedade? Sério sim, Sr.
Ministro e, V, Ex• poderia traduzir o que está aqui
em inglês. Como cOmpfOmete o GovernO -brasileiro,
como se passa por cima, mais uma vez, do Congresso
Nacional?

O SR. DELFIM NETTO O Sr. Itamar Franco -

Não é verdade.

E verdade Ex• Infelizmente

não tem a assinatura de V. Ex•
O_SR. DELFIM NETTO- Vou responder, agOi-a, à
sua quarta questão, em que V. Ex• éoloca o problema-de
confusão entre o Tesouro e o Estado~ No Decreto-lei n9
1.312, de 15 de fevereito de 1974, ai't. 11, está escrito o
seguinte:
..0 Tesouro Nacional, contratando diretamente,
ou por intermédio de agerites financeiros, poderá
aceitar as cláusulas e condições usuais nas operações com organismos. financiadores int~rnacio
nais, sendo válido a compromisso geral e antecipado de dirimir, pQr arbitramento, todas as dúvidas e
controvérsias derivadas dos respectivos contratos."

Não há,_ portanto nenhuma ...
O Sr. Itamar Franco- Olha a interpretação que está

apresentando. V. Ex• quer interpretar desse jeito. V. Ex•
talvez pense que o Congresso Nacional não precisa existir.
O SR. DELFIM NETTO- Não se trata diSSo, nobre
Senador, não hâ sequer ... V. Ex• tenta fazer inferências
que n"ão são JustifiCadas pelas premissas. V. Ex• se referiu
ao problema da maxidesvalorização, que se negou a maxidesvalorização. V. Ex• me faz lembrar algumas pessoas
que imaginavam que era necessário anunciai a mãxidestvaloríz~ção. Meu nobre Senador ...
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O SR. DE~LFJM_ NETTO- Por respeito a V. Ex•, que
é um grande lógico.
O Sr. Itamar Franco lência!

Eu sou um democrata,

Exce~

O SR. DELFIM NETTO- Não, V. Ex• é um mágico! ( Mamfestação das galerias.}
O Sr. Itamar Franco Sr. Ministro ...

Sou um democrata! (Risos.)

Q SR. DFL_FIM___NETTO- Pois não, estou com a palavra, se V. Ex• me permite eu gostaria de terminar. (Manifestação das galerias.) Quando chegar a minha vez de
argüir, Senador Itamar Franco, V. Ex• fique tranqUilo.

.Ó Sr. itCzm~r Franco- Nós esperamos que um dia V.
Ex• se sente no plenãriO do Senado Federal.
O SR. DELFIM NETTO- V. EX• perguntou, afinal,
por que não se allerãm alguns desses programas, como a
ferrovia do aço, construída na sua terra, a NUCLEBRÃS, que está sendo feito. O Governo tem real~
mente reduzido o ritmo dessas obras de forma importante. Essas obras foram iniciadas em períodos em que as
disponibilidades de recursos eram diferentes e, durante
todo este período, nós tivemos procurando reduzir. A
ferrovia- do aço está hoje com o seu ritmo extremamente
reduzido, a NUCLEBRÁS está hoje com o seu ritmo extremamente reduzido, nós vamos terminar as duas usinas· que estão em construção, as outras duas devex:ão esperar até que a situação seja diferentC, e é o caso da Ferrovia do Aço. Foram ajustados os cronogramas de forma a reduzir o ritmo de construção da obra. Aqui eu fico
muito feliz, que V, Ex•, um mineiro, recomende a paralisação da Ferrovia do Aço. Isso fala muito a favor do patriotismo de V, Ex• Fala, realmente, a favor do trabalho
sério que V. Ex.• tem feito, e eu me congratulo com V.
Ex• de que um mineiro peça a suspensão da construção
da Ferrovia do Aço. Nós vamos procurar atendê-lo. Eu
acho que era exatamente o que faltava. Era o apoio de
Minas para terminar a Ferrovia do Aço.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Ministro, aí cabe uma interver~:çã·o.

O SR. DELFIM NETTO -Não _cabe não! Porque a
pala"':ra está con:tigo.
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• me dê um aparte?

O SR. DELFIM NEITO não cabe não r
O Sr. Iramar Franco -

Não cabe não! Agora

Ah! Agora não cabe?

O SR. DELFIM NETTO -

Não cabe não!

O Sr. Itamar Franco- Para alguns, é sempre anunciada.

O Sr+ Itamar Franco - Agora não cabe. V. Ex• não
quer deixar eu entrar no trem de V. Ex•

O SR. DELFIM NETTO~ Não ê verdade" O Sr. Se-nador deu -um nome, não faça_ acusãçõCS dessa- forma.

OSR. DELFIM NETTO- V. Ex• vai entrar no trem
quando ele passar pela Ferrovia do Aço. Por enquanto
não! (Risos.}

Q.Sr. Itamar Franco..,..... V. Ex• disse numa entrevista e
então aproveito para cobrar o seguinte ...
O SR. PRESIDENTE (Nilo COelho. F-azendo soar a
---campainha.) - O Senador Itamar Franco, o Ministro
Delftm Netto não permite apartes, V. Ex• poderá falar ...
O Sr. Itamar Franco- Mas o Ministro está dialogan-

do, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Ele não estâ
dialogando. Está assegurada a palavra ao Ministro Delfim Netto e ele tem apenas dois minutos.

o sr. Itamar Frãi1C-o ~ MaS:.cle aceitou o diálogo, Sr.
PreSidente, eje não contestoU. (Manifestação dflS galerias.)

(0 Sr. Presidente faz soar as campainhas.)

O Sr. Itamar Franco-~. Ex•! V. Ex• agora tem que

permitír.

O SR. DELFIM NETTO- Nesta carona agora V.
Ex• não entra!
(0

Sr. Presidente faz soar as campainhas.)

O_Sr. Itamar Franco- Agora V, Ex• não quer permi!ir?!
. O SR. DELFI!yl_N_f.TIO- Agora só me falta 1 minuto, ilustre Senador, e eu não vou sacrificar o meu minuto para que y, Ex• embarque no meu trem. V. ExtPiOcure o seu trem!
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O Sr. Itamar Franco - Eu não qt,IeiO --em bar~
car no seu trem. Eu não quero ir para o fundo no seu
trem! Pelo amor de Deus!
O SR. DELFIM NETTO- Para o fundo V. E:<• não

vai, V. Ex• fica em cima. O seu trem vai chegar no -lUgar
certo.
O Sr. Itamar Franco ---0 meu vai!

O SR. DELFIM NETTO- Esse é que ê o ponto. De
forma que, realmente, fico feliz, honestamente, que V.
Ex.• tenha recomendado isso. Vejo que, pouco e pouco ...
O Sr. Itamar Franco- V. Ex• está querendo
caminhar para o deboche. Mas não vamos aceitar o deboche de V. Ex• e _o Presidente da Casa não pode permitir o deboche aqui.
O SR. DELFIM NEITO -Não hâ deboche aqui.
O Sr. Itamar Franco boche de V. Ex•

Eu não aceita,reí o de-

Eu não saio desta tribuna com o deboche de V. Ex•
Em absoluto! Lamento que os Srs. Senadores do Partido
do Governo tenham essa atitude para com seus colegas.
(Palmas.)
O Sr. Aloysio Chdves (Fora do microfone)- V. Ex•
foi quem começou o deboche.

O Sr. Itamar Franco- Lamento, Sr. Líder do
no.
O SR. PRESiDENTE campainhas.)

Gover~

(Nilo Coelho, faz soar as

O Sr.-Aloysio .ChaVe§-.::.....Foi -v. Ex• quem impediu o diálogo do Ministro. Foi V. Ex• quem impediu o
Miriistro a concluir a sua exposição.
O Sr. Itamar Franco Não estou impedindo
o Ministro; o Ministro pode falar o que quiser mas tem
que ouvir o que eu quiser tambêm.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Senador Itamar Franco, por favor permita ao Ministro Delfim Netto que conclua a sua exposição.
O SR. DELFIM NETTO- Eu já concluí, Sr. Presidente.
O Sr. Itamar Franco Não! A pergunta
sobre o Decreto-lei n"' 2.012 e sobre o reajuste dos funcionários públicos Ex'

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O tempo do
Ministro está terminadO. s; Ex• responderá por escrito a
V. Ex•
( M anijf!stações das galerias.)
O Sr. Itamar Franco - E isso, Ex•

O SR: PRESIDENTE (Nilo -Coelho)- A galeria não
pode se manifestar!
O Sr. Itamar Franco -

E isso, Ex•

É por issO ..

(Manifestação da galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A galeria não
pode se manifestar; Não insista porque eu mando evácuar.

O Sr. !(amar Franco - Sr. Presidente, lamento a minha retirada da tribuna desta forma.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra
o nobre Senador M.urilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÓ (Sem revisão do Qrador.)
--Sr. Presidente, Sr. Mi~istro:
V. Ex~, Sr. Ministro é. certamente, um homem polêmico e verificamos, hoje, desta tribuna que V. Ex•, tam-
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bém, é um emérito polemista. E acho que é muito bom
qu-e muitas Pessoas discordem de V. Ex• Ãs vezes é até
necessário, porque a democracia se faz exatamente no
contraditório que não existe nos países socialistas, por
exemplo, ou nos países comunistas.
A democracia se aperfeiçoa, se esmera exatamente
neste tipo de comportamento aqui identificado por todo
o Senado e pelas galerias que aqui nos honram com a sua
presença. Mas, certamente, Sr. Ministro, e eu talvez seja
um dos que mais tenha discordado da atuação e de alguns atos de V. Ex• Mas mesmo discordando, não hã
ninguém neste País que possa ouvir calado acusações
desrespeitosas que foram feitas contra V. Ex• aqui desta
tribuna.

E aí, Sr. Ministro, para mostrar que eu tenho mui,tas
.discordâncias com algq:ns pontos de vista da sua gestão:
não me satisfizeram as suas explicações com relação ao
problema dos juros. V. Ex• atribui o problema dos juros
altos ao problema do déficit público. E o eminente Senador Roberto Saturnino, que é uma das figuras mais respeitáveis deste País e deste Congresso timbra, na sua
doutrinação, em advogar no Brasil maior grau de intervençãq do poder público que, via de regra, se mostra incompetente e ineficiente na gestão das suas coisas...

V. Exf pode ter errado é natural que tenha errado, mas
ninguém p~de acoimar V. Exf de traidor da Pátria! Nin-guém! (Palmas.) A não ser que esteja traindo a verdade,
a não ser que esteja faltando com a boa fê e é myito natural isso, Sr. Ministro, essa algaravia da Oposição, jã cow
nhecemos isso de longa data.

O SR. MURILO BADARÚ- Quase sempre, quase
sempre! _E aí está a França afogada na agitação, pela tentativa frustrada e vã de se implantar,lã, um regime socialista num país de formação e de cultura capitalistas. A(
estão várias experiências na Europa. E V. Ex~ disse-o
bem, sãa" hoj~- os países da cortina de ferro, aqueles que
estão amargando, mais pesadamente, os erros dos regimes que adotaram e as conseqüências dos maus gover~
nos, sobretudo as conseqUências funestas e nefastas da
irltervenção desmesurada do Poder Público:-- -Mi;tistro, inlã-gine V. Ex• se admitíssemos que esse
grau de intervencionismo estatal aumentasse ainda mais,

Hã Goveinadores da Oposição que assumiram os palãcios mas não desceram dos palanques até hoje. E esse di~
ma de palanque, alguém vai dizer, o palanque é a trin~
cheira da democracia, e é verdade, mas só que para debaw
ter assuntos tão sérios quanto o da econOmia do Pafs, é
preciso descer do palanque e cuidar seriamente no trato
das diversas questões.
Dizem aqui que V. Ex•- e leram aqui vãrias declarações contraditórias de V. Ex•, e quantas contradições
V. Ex• tem cometido pelo tempo afora na sua vida de
economista, de homem de Governo, de intelectual. Mas
a Igreja, agora, acabou de reabilitar Galileu Galilei, que
quase foi lançado nas fogueiras da Inquisição, do tempo,
por ter modificado o conceito geocêntrico para admitir
que a Terra gravitava em torno do sistema solar e, hoje,
a Igreja se penitencia publicamente do erro.
Acusarani Bismarck de ser contraditório no parlamento alemão e ele preferiu uma resposta que ficou incorporada aos anais do parlamento alemão como uma das respostas mais inteligentes: "Só não contradizem aqueles
que não têm idéias".
Agora, certamente, V. Ext tem um estilo todo peculiar. Se V. Ex• fosse um homem do parlamento, V. Ex•
teria revidado no mesmo tom, no mesmo diapasão, com
as mesmas farpas, com os mesmos apodos, com as mesmas chupas, todas as imprecações que foram dirigidas
contra V. Ex• Mas o seu estilo é um estilo, digamos. excathedra. V. Exf é um homem acostumado a ministrar
aulas, o seu dabate se processa, normalmente, em ambientes onde não há tanto calor, costuma haver mais luz,
mas V. Ex• presta, e o Senado também presta e os Senadores da Oposição também prestam, um grande serviço
a esta democracia que a própria Oposição se encarrega
de dizer que não existe no País. Esta é que é a verdade.
A Oposição agride o Governo todos os dias e todos os
momentos e ainda não estávamos numa democracia e
nós acabamos de assistir a este espetáculo democrático,
aqui no Senado. Isso faz parte da cena da Oposição. A
Oposição tem que representar a sua cena e uma das primeiras lições que um velho político mineiro riie ensinou,
foi a de que nós devemos sempre permitir que o outro
ato r represente o seu papel para que se forme, de maneira completa e imperativa, a- grande cena do jogo democrático._:
É verdade, Sr. Ministro, e V. Ex• hã de entender isso;
as acusações aqui feitas não resistem a uma· anâlise mãis
profunda. Eu apenas faço isso porque quero homenagear V. Ex~. homem que tem recebido com sobranceria,
com extrema dignidade, toda essa tempestade de críticas
que se projetam contra o Governo e V. Ex• a~ recebe
com a maior tranqUilidade, com a maior serenidade,
procuran!=Io mostr~t:_ à Nação a verdadeira face das coisas que, certamente, não se compagina com a paixão e o
emocionalismo que costumam dominar o discurso radi. cal.

O Sr. Roberto Saturnino Nem sempre!

(Fora do microfone) -

o que seria então do l?ais? Mas et.i quero perguntar a V.

Ex•: Se o Governo dispõe de controle, exatamente porque chegamos a um alto grau de intervencionismo de
todo o sistema econômico, põe e dispõe sobre a economia; atê porque a Constituição lhe faculta isso, então
como é possível o Governo, dispondo desses elementos,
sobretudo dessas copiosas forças, não faça com que os
juros baixem? E, Ministro, não hã nehuma economia no
mundo que resista as aluais taxas de juros do País. Há
empresas, hã fazendeiros, há pequenos proprietários
que, hoje, estão sendo seduzidos pela falácia do mercado
de capítaís, pelo over ni'grh e pelo open market, porque esses rendimentos superam e muito os parcos rendimentos
que obtêm nas suas pesadas, ásperas e duras atividades.
Por que, Ministro? E esta fórmula, eu tenho a impressão
de que V. Ex~ já examinou- por que não taxar osganhos de capital, que é uma maneira de forçar a baixa dos
juros. tornando mais. sedutoras as cadernetas de poupança, onde, hoje, está localizada a grande força da economia nacional com cerca de 40 milhões de depositantes.
Certamente, Ministro, a simples explicação de que os
juros altos têm como matriz e como causa o déficit do setor público não satisfaz a opinião pública. E eu estou
aqui, desta tribuna, para fustigar V. Ex• no sentido de
obter uma resposta mais decisiva, mais esclarecedora
sobre o problema dos juros no Brasil.
O SR. DELFIM NEITO (Sem revisão do orador.)Obrigado, ilustre Senador Murilo Badaró, eu diria só
duas palavras a respeito das suas considerações. Eu lhe
diria que a crítica me coinove. Quando se demonstra o
teorema, eu normalmente sou reduzido_à verdade. O palavrório não me iiltimida. A falta de lógica me causa um
certo espanto, para não dizer outra coisa. Agora, quando se demonstra o teorema, aí sim, aí eU cedo.
O Sr. Murilo Badaró- Eu espero que o teorema dos
juros esteja bem demonstrado.
·

O SR. DELFIM NETTO - Agora, vou responder a
V. Ex• Quando eu disse que realmente a causa da manutenção dessas elevadas taxas de juros são o cl~_ficit público, eu devia ter aduzido mais uma outra causa, que o
chão da taxa de juro no Brasil é dado, digamos, pelo
nível da taxa de juro lá fora, e pela perspectiva de correção cambial. Mas, basicamente, quem causa a manutenção dessas elevadíssimas taxas de juros é o Governo.
Por que mecanismo? Eu voU procurar explicar isto.
O Governo já controla hoje, talvez, entre dois terços e
três quartos dos investimentos deste Pais .. Quaiido as

Maio de 1983

pessoas imaginam que estamos caminhando para um re·
girne de economia de mercado, comete um sêrio equívoco. Nós jâ estamos num regime em que o Governo con-

trola o grosso dos investimentos.
O Sr. Mtirllo Badaró- V. Ex• está quase próximo do
sonho do Senador Roberto Saturnino.

O SR. DELFIM NETTO- Não, o Gove!nO.controla. Eu não disse que controla nem bem nem mal, ele faz
um julgamento de valores que ainda não fiz.
O Sr. Murilo Badaró- Estou dizendo Ocontrole em si
mesmo, e não o julgamento ~e valores sobre a qualidade
do controle,
O SR. DELFIM NETTO -No meu espaço, isso aqui
é muito ruim.

·O Sr. Murilo Badaró -~Q·u·e OeuS nos livre- Oessa presença hipertrofiante do Estado.
--

O SR. DELFIM NETTO- Então, o que acontece?
Os Govei'nOs estaduais, municipais, aí n6 caso as grandes metrópoles, e Federal controlam três quartos dos investimentos deste País.
Então, o que está acontecendo? Todos esses Governos
embarcaram, realmente, em programas extremamente
ambiciosos de investimentos. Todos esse programas- e
ainda hã pouco ouvimos referência aqui a alguns programas - foram iniciados num per(odo onde os recursos
eram mais abundantes, onde _existia um superávit orçamentário mais tranqUilo. Esses programas foram iniciados e têm, normalmente, taxas de retorno interna extremamente baixas, em torno de 5, 6, 7%. A rigor, hoje, seriam investimentos que não -deveriam prossegu-ir. Mas
por que prosseguem? Esta é a pergunta fundamental. Por
que, aparentemente, o governo que tem todo o poder,
não estanca esses investimentos? Porque, meu ilustre Senador, a racionalidade aqui obriga a que faça o cálculo
da taxa de retorno na margem. Normalmente, cada investimento desse já tem 20%, 80%, 90% do seu trabalho
realizado, está faltando uma pequena margem para que
ele termine. Quando isso acontece, o Governo decide,
para evitar um mal maior, prosseguir no investimento.
Isso acontece com os Governos Estaduais, com o Governo Federal.
Os GOVernos estaduais, principalmente os que agora
estão na mão da Oposição, estão comeÇarido a aprender
que têm de decidir a cada instante se vão parar ou prosseguir. Estão, também, usando o mesmo tipo de raciocínio. Eles têm quem pensa, e ficam imaginan-do o que falta para terminar a usina tal? Estão fartando, agora, 500
milhões de dólares. Se eu puser os 500 milhões de dólares, ou seja lá o que for, ela passa a produzir, daqui a um
ano, um bilhão de dólares. Ela custou 12 bilhões de dólares, se eu fosse fazer um cálculo completo da taxa de retorno, ê um investimento que não devia ser feitO. Mas
como o que está aplicado está aplicado e eu não posso
mais considerar e eu tenho de considerar a taxa de reiorno na margem, considerada a taxa de retorno na margem, chego a de 16% ou 17%, e decido contiuar. Se eu decido continuar, tenho duas opções: ou aumento a tributação, ou faço um empréstimO públfco.-Pàrã ãumC:ntar a
tributação existem duas formas: ou emito pura e simplesmente. o que é uma forma extremamente inconveniente,
ou realmete recorro à colocação de títulos públicos e,
neste caso, pressiono realmente a taxa de juros para o
nível da taxa de retorno do investimento na margem. O
que é isto? t a forma mais grosseira de socialização
possível. Significa o seguinte: o cidadão que ia fazer sua
fãbrica de sapatos não pode fazê-la, porque vai o Governo e se apropria - ele jamais terâ uma taxa de retorno
de 17% desse recurso para terminar a Ferrovia do Aço.
Esse mecanismo é o mecanismo pelo qual se acaba empurrando a taxa de juros e mantendo-a em patamares ex·
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tremamente elevados, porque o setor privado não pode
competir com a· ·Governo: Então, ê preciso realmente
compreender esse fenômeno, para corrigir uma outra falácia. V. Ex~ se referiu a uma falácia de que, hoje, se tem
O mercado financeiro, as pessoas trocam papel.

que vai acontecer. Nós, siinplesmente, estivemos antecipando, ro-dando ...

O Sr. Murilo Badaró- Mas não é falácia, Sr. Minis-

O SR. D-EL:F'IM NETTO - Veja uma coisa. Ou se
controla o déficit público, ou realmente, a economia de
mercado desaparece, porque é através do deficit público
financiadO, ou" Por um imPosto inflacionário, ou por
uma anteCípaçãÕ de íinposto--que ocorre colocação de
títulos públicos, que o Governo se apropria desses recursos. V. Ex• tem toda a razão quando diz: é preciso criar
tributo que permita ao Governo terminar _e_s_ses investi·
mentos, sem recorrer ao mercado de capitais e, portanto,
sem fazer pressões adicionais sobre a taxa de juros. V.
Exf tem toda a raZão e esiou plenamente de acordo.

tro, é uma verdade.

O SR. DELFIM NETTO- Só para complerrientar: a
grande verdade ê que esta aparência sirilplesmente cobre
um fato substantivo importante, que é o Governo se
apropriando mais e mais de recursos do setor privado.
Não existe uma ciranda de papel, como se díz, o que
exíste é o Governo insaciável tomando cada vez mais recursos do setor privado, para determinar os seus próprios investimentos. Isso em todos os níveis.- EsSa é a
questão fundamental, que tem de ser resolvida, esta é a
questão cóntra a qual nós estamos lutando há três anos.
!3 cada vez que você tenciona parar um investimento;
quando V. Ex~ pensa nos investimentos que devem ser
parados, V. Ex" imagina as dificuldades políticit_s qUe são
terminar o investimento.- Os inter~sses consolidados em
torno de cada um desses investimegtos, tornam rigorosa~ent~ impossível a sua sustação.
O Sr. Murilo Badaró - Permita-me uma intervenção,
Ministro?
O SR. DELFIM NETTO -

Pois não.

O Sr. Muri/o Badaró --Apesar de ser anti-regimental,

mas o Senador Itamar Franco fez boa jurisprudência
aqui.

O Sr. Itamar Franco- For delicadeza do Sr. Ministro.
O Sr. Murilo Badaró- ~ éiaro. É evidente. Mas,-já
houve também outras intervenções.
MiniStro, acontece o seguinte, desculpa-:.:me V. Ex•
Mas, essa é uma expliCação que não convence.
O SR. DELFI~_NETTO- V. EX'- permite eu terminar a explicação então ...

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex• teve uma recalda no seu
economêS. V. Ex• estava falando então politicamente
desta tribuna. Mas, a verdade é que a opinião- pública
não absorve esse argumentO, se o .Estado é o detentor de
todos os mecanismos de controle. Ora, se o Estado é que
faz a papel e, através dele, se apropria de parte dos recursos privados para custear os seus investimentos, por que
o Estado não encontra um mecanismo de correção que
pode ser feito até através do tributo?
-Eu chamaria a atenção de V. Ex• para recordar, apenas, o seguinte fato: quando o Ministro da Educação,
Rubem Ludwig, pediu a V. Ex• que imaginasse uma fórmula para atribuir ao seu Ministério recursos a fim de
prover necessidades urgentes daquela pasta, V. Ex• estabeJeceu uma taxação sobre os lucros dos bancos. Quando o Governo criou o FINSOCIAL, não me recordo
bem, economistas do porte do nobre Senador Roberto
Saturnino, Maria da Conceição Tavares e outros tantos
aplaudiram essa medida do Governo de uma forma até·
exuberante. Por que não seguir a mesma trilha para
forçar a baixa de juros e fortalecer, com isso, as caderne-tas de pouçança, não taxar os ganhos de capital?
O SR. DELFIM NETTO -:-:_Muito obrigado_._ Se V.
EX~ me permitir ,gostaria de términar Ó meu raciocíflio
para responder ess_a ~ltima quC?_Stão.
E: exatamente ~s~ o ~ec~is~o pel9 gua!_ o Estado se
apl-opria de mais _recursos: Gostaria, para terminar, de
dizer o seguinte: desde 1824 o mercado mostrou que o
título colocado é simplesmente uma antecipação do imposto. V. Ex• tem toda a razão, está chegando a hora em
que esses empréstimos vão-se transformar em impostos
mesmo, inexoravelmente. V. Ex• tocou na ferida e é o

O Sr. Murilo (Jadaró- Siln MinistrO, mas nós estamos buscando uma economia de mercado.

O Sr. Mtiftlo /Jizdaró medida.

Espero que V. Ex• execute a

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador Alvaro Dias.

Concedo a

O SR. ÁLVARO DIAS (Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro Delfim Neito:
O Senador Murilo Badaró, que me antecedeu nesta
tribuna, demonstrando a sua aversão ao palanque, porque- dele não ne-cessifo!j para aqui chegar, ( Manifestaç~o
das galerias.) fez a ~efesa do Ministro e, com o brilhantismo com que defendeu o Ministro, por certo, não deve ter
razões para fugir dos Pa1anques. E, ao defender o Minis-tro, enfatizou características eSpeciais que eu concordo.
Concordo, porque, diante de lances de certa comicidade
que aq-ui assistimos, eu -tenhO que concluir: não hã apenas semelhança física entre o Ministro Delfim Netto e
um Conhecido atar de televisão neste- País. (Risos.)

Mas o povo brasileiro já está cansado do deboche e
.J'l?s_!lão p~etendemos seguir pelos caminhos do deboche.
Eu ouvi, Ministro, de v: Ex• rep"etidãmente, sobre a existênc!a_ ~e uma crise: a crise do petróleo. Mas, há uma crise maior: a crise de credibilidade, que é a filha deste tempo de mentira governamental que vivemos no Brasil. Eu
poderia citar inúmeras frases qtie fizeram com que a popUlação passasse a descrer definitivamente do MiriiStro,
dos seus colegas de Governo. Cito algumas, especialmente, porque o Minístr6 falou nesta tarde, insisteritemente, também, em lógica, falta de lógica. Vejo no comportamento do Governo exatamente um comportamente
antilógico. Em outubro, de 82, o Ministro Delfim Netto
dizia: "Estamos no fundo do p·oço, e, daqui para frente,
as coisas só podf:m melhorar". E melhoraram, como melhoraram. Ministro! Em setembro,o Sr. Carlos t:imgoni,
Presidente do Banco Central, dizia: "O Brasíl tem gás
para escapar do FMI". E escapou! Ainda em novembro,
o Ministro da Fazenda Ernani Galvêas, o homem do ano
dizia: ..0 Governo não iniciou negociações com o Fundo". Mas logo depois, alguns dias depois: "QualqUer dia
nós vamos ao Fundo só para satisfazer a imprensa": E
satisfez a impreitsa! Ele mesmo dizia, poucos dias de- .
pois: ..0 Brasil recorrerá ao FMI em busca de 6 bilhões
de dólares". E eu pergunto, Sr. Ministro, a V. Ex•: Onde
está a irresponsabilidade? Naqueles que defendem com
brilhantismo, como Teotônio Vilela, ou Celso Furtado,
uma moratória~ ou naquelis-que debocharam do povo e
da -inlprens-a -Com afirmativas dessa natureza? Tenho a
impressão de que V. Ex• errou o alvo, esse recado deve
ser enviadQ para Outro endereço.
Vejo, neste comportamento do Governo na condução
da política econômica do País, que ela é determinada sob
o signo do cinismo. Há uma dose excessiva de cinismo
nos homens responsáveis pela política económica do Governo. E quandO- nós falamos que não se acredita mais
no Ministro, nos Ministros, e no Governo, temos que ir
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além, porque não somos apenas nós os brasileiros que
não acreditamos mais. Lá fora tambêm não acrediUlm:
O Globo de hoje, Sr. Ministro, traz citações do jornal
de Frankfurt Allgemeine, que:
.. ''considera que o País está atravessando uma das
suas piores criSes. Em uma reportagem de primeira
pãgína, -ele afifma que os brasileiros apresentaram
um situação ..cor~d_e_-_ros_a'' aos bancos internaCio-=nais e faz uma campa-fação entre os númúOS eS-ti:
mados pelos programadore.s da economia e os números reais, que dão um saldo negativo para o País.
"Os brasileiros terlãin _feitO ·melhor se tivessem
colocado sobre a mesa os números efetivos", afirma
o jornal.
O Frankfurt Allgemeine disse que essa tática,
além de não ter funcionado, prejudicou a boa fama
que os brasileiros tinham no estrangeiro.
"Não sobrou muito da fama que o Brasil teve,
durante anos, de um País com uma política de dívida externa exemplar e transparente. A reputação da
liderança económica foi bastante prejudicada no estrangeiro. Enquanto isso, já há representantes de
bancos europeus e americanos que vêem em Delfim
Netto, outrora louvad_o_como o pai do milagre eCO·
nómico brasileiro, mais urna- Carga do que um trunfo para o BrasiL"
Portanto, não somos apenas nós, não somos nós da
Oposição e não é apenas o poVo brasileiro .que não mais
acredita nos homens do_Gove_ITI.o._E V. Ex• há dec:onvir
conosco: ninguém conseguirá ê"xito em empreitada algUma, sem credibilidade. 1: triste ter que afirmar e é difícil,
até imposstvel, acreditar em V. Ex•, quando fala que este
é o caminho, porque o Delfim de hoje que fala que este é
o caminho é o mesmo Delfim do milagre brasileiro,.j: o
mesmo Delfim da manipulação dos dados de 1973. E V.
Ex• fala em acidentes._ Os f.r:acassos são acidentes. Mas
quantos acidentes, Sr. Ministro! De acidente em acidente, o povo vai se machucando ~ nós temos que concluir
que, na verdade, o maior acidente naciOnal é a presença
desta equipe, conduzindo a política ec_onómica do País.
Mas, eu não venho aqui pedir, Sr. Ministro, a suarenúncia. Isto não s_eria novidade. Vários companheiros do
seu Partido jã pediram a sua renúncia e a dos seus colegas de política económica do Govern_o. Porque, para
nós, a renúncia de V. Ex• não seria solução. A solução
seria uma renúncia maior; seria a mudança do regime,
seria a mudança do modelo político e eConómico através
de eleições diretas, ou de uma Assembléia Nacional
Constituinte. Por isso, não viemos aquí-pedir a renúncia
de V. Ex•
V. Ex• fala em eficácia. Gostaríamos de saber quais
são os critérios adotados por V. Ex•, para definir a efiCácia da política económica, porque eu não posso ver uma
política económiCã- eTícaz, quando ela prodUz a maior
dívida externa; quando ela joga o País à condição de
campeão mundial de inflação, campeão de divida externa, campeão de dhida..inle_rna, campeão de dívida social..
Não sei e eu gostaria de ouvir de V. Ex•, depois, quaiS os
critérios -que a dota para estabelecer a eficãcia da política
econômi~_ vigente no Pais. Eu gostaria também que V.
Ex• explicasse melhor. Falou_que moratória determinaria fechamento. Eu gostaria_de saber que fechameilto: fechamento político, ditadura, que tipo de recado é este,
Sr. Ministro? Mas,_eu gostaria também que V. Ex• tivesse oportunidade de responder às perguntas do Senador
Itamar Franco, que não respondeu, a respeito de
Decreto·lei n9 2.012, que, acima de tudo, é inconstítucional, numa demonstração de que este Governo não respeita nein mesmo o que ainda resta-âe lei neste País.
V. Ex• fala em chegar a 6 b_ilhões de saldo comercial.
Mas como fará para reduzir eni 15,2 o serviço da dívida,
tendo promovido uma renovação maciça dos financiamentos a curto prazo?
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Como baixar para 3 e meio bilhões o balanço de serviços, se essa conta tende a acompanhar o volume de comércio que se mostra inc_ompreensível nos últimos anos?
Como fechar a conta financeira-em apenas 7,5 bilhões
em vermelho, se falharem as previsões de investimentos
diretos?
Digamos, entretanto, Sr. Ministro, que estas questões
possam ser solucionadas por V. Ex•
Mas, ainda assim, fic3.m-nos sêrias iilquietações e vamos cheiar à pel-gunta do Senador Itãmar Franco: Para
obter êxito, nessa empreitada, teremos que realizar um
enorrne Csforço de exportações e arcar com uma brutal
contenção das importações. Teremos que reduzir em
13%, neste anO,-as importações, exceto o petróleo de 9,8,
em 82, para 8,5, em 83.
-- VãffiOS trabalhar du-ro,
Ministro, Para pagã.r os
nossos credo_res. Mas, podemos matar de fome o povo,
ainda mciis que se terá que auinentar essa aplicação de
trabalho a um novo arrocho salarial e S. _Ex• afirmava ao
Jornal O Dia que, rebaixando os reajustes salariais, estaria buscando aumentar o nível de emprego e diminuir a
angústía dessa rotatividade feroz.
Ora, desde a outorga do malsinado Decreto-lei n~"
2.012, passaram-se mais de 15 s.emanas ou 4 meses, du·
rante os quais, manteve-se-contínua e inexorável a rotatividade e o desemprego.
Tanto que nem a mudança da metodologia da pesquisa mensal de empregos consegue esconder. Em São Paulo, de Já para cá, o desemprego aumentou em 3%. E, com
essas taxas de juros, empurradas pelo Governo,
mantendo_-se tão elevadas, essas dispensas não pararão
de ocorrer nem com dez decretos ®ssa natureza.
Sr. Ministro, atendo ao apelo do _Presidente da Casa.
Eu gostaria que V. Ex• dissesse à Nação se o Governo
pretende manter esse Decreto n~" 2.012, queoé um crime
que se co-mete contra os menos privilegiados desse País.
Sabemos, como disse o Senador Fãbio_Lucena, sabemos que a Nação conhece as suas respostas. Mais uma
vez, vamos ouvi·las e, como sei, não poderei debater com
V. Ex•, pois permitido não será, deixo essa tribuna para
ouvir a resposta de V. Ex• ao lado dos companheiros na
Bancada da Oposição.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.( Muito bem!)

sr.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sr. Ministro,
com a permissão de V. Ex~. nos termos regimentais, a
Presidência propõe ao Plenârio a prorrogação do tempo
da presente sessão ·por 60 minutos·. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Fica prorrogada a sessão pelo prazo mencionado.
Coo.c~CIO a palavra ao Ministro Delfim Netto.
O SR. DELFIM NETIO (Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, a· ihi.slre senador ÁlvaiO Dias cometeu
várias impropriedades e vários equívocos. O inaíor deles
todos, ao final da sua exposição, quando, realmente,
confundiu o saldo da balança comercial com o saldo em
cOnla corrente.
Para quem quer argüir isto é, realmente, imperdoável.
Confundir serviços com Balanço Comercial, começar a
mistUrar a exportação e a importação com o problema
de bafanço em contas correntes, signifiCá quê nã·o se entendeu ahsolutamente nada do que se estâ tratando. O
"déficit no balanço comercial_ é que é de 6 bilhões de dólares; o déficit em contas correntes é de 7.9 bilhões de dólares, este é_ que contempla os movimentos de capitais. E
era isso que era preciso corrigir, inicialmente.
O segundo argumento diz reSpeito à credibilidade, credibilídade que o Brasil demonstrou, mais de uma vez,
quando negociou com os banqueiros internacionais Os
seus quatro projetas. Credibilidade que o Brasil demons·
trou, mais de uma vez, quando foi capaz de superar a
maior _crise que se- teri't, desde a II Guerra Mundial, sem,
realmente, ter recorrido à suspensãO de pagamentos.
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Credibilidade que o Brasil estâ a demon~trar, a cada inJ;tante, na medida em que vai manobrando essa dívida.
Não importa o que pensa o -ilustre Senador da Oposição. S. Ex• tem que pensar é isso mesmo e é uma pena
que não peça a minha renúncia. Deveria pedir, pois essa
é a sua função. Não deveria ficar preocupado com isso
não. Deveria pedir a minha renúncia, se estou prestando
tão maus serviços. Seria uma coisa muito interessante
para V. Ex~ a minha permanência e não a miil.ha renún·
cia. De forma que isso são formas que não levam a coisa
nenhuma, são proposições que não conduzem a nada,
são simples jogos de palavras, simples brincadeira que
não ·condiz com a seriedade com que deve ser tratado um
assunto como este, principalmente para quem não sabe a.
distinção entre balanço comercial e balanço em conta_s
correntes.
O segundo problema, V. Ex• puxa um jornal, um jornal respeitável, uma notícia de Frankfurt, pena que não
tivesse lido .em alemão, porque teria crescido o espetâculo de uma maneii:'ã extraordinária, imagine realmente em
alemão o que está escrito lá, que significado maravilhoso
teria, e como ficariam pequenos todos os seus interlocutores, diante dessa manifestação de informação. O que
significa, afiiúil d~ contas, um correspondente de Frankfurt mandar uma notícia? Que significado maior tem,
com relação à credibilidade da Nação ou_ do_ Ministro,
um correspondente dizer que ouviu de um banqueiro
desconhecido, de um cidadão desconhecido, num bar
desconhecido, off lhe record, o seguinte. Que significado
maior pode ter uma proposição como essa? Que interesse
pode ter uma notícia como essa, para a elevação dos debates numa Casa tão séria como esta? Qual é a manifestação de credibilidade ou não, a que pode levar uma
transcrição de uma transcrição de uma conversa não ouvida? Quem não tem credibilidade é que imagina que
pode usar argumentos como esse. Há argumentos muito
mais simples, muito mais diretos para serem utilizados.
Não é preciso, realmente, ficar imaginando que em alguina casa de salsichas e chopps alguém fez uma declaração
em alemão para gue fosse transcrita em português.
E mais grave do que isso, porque termina V. Ex•, depois de uma arenga extraordinária, o·que nos privou desse alemão magnífico, dizendo...portanto''. Portanto, coisa nenhuma! Como, portanto? Nas suas premissas não
se conclui coisa nenhuma, das suas premissas não se tira
n_enhuma conclusã9_. E ilógicO é V. E,x~- e não antilógico - é ilógico mesmo, de tudo que V. Ex• disse não
sobra nenhum argumento para resposta. Mas, vou responder sobre o 2.012, porque V. Ex.' fica imaginã.ndo
que estou aqui morrendo de medo de dar essa resposta.
Só não a·~ deí ao ilustre SelladOr Itamar Franco porque
faltou-me tempo, porq.ue o ilustre Senador tomou uma
parte do meu tempo.
EnViamOs a Mensagem para o Congresso, hoje é um
problem::t político que está sendo discutido no Congresso. O Governo está tratando disso politicamente e vai
colltítÍ:Uar"a-tratar desse assunto desta m"ãrleira. De forma que o ilustre Líder do PDS na Câm3.ra, ·eStá tratarido
desse assunto, e é ele quem vai continuar cuidando disto.
----

-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra _ao nobre Senador Roberto Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente:
Não era minha íntenção intervir neste debate. Sou
bastante metódico para primeiro aprender. Pretendia devotar os meus primeiros dias no Senado Federal, simplesmente, a uma tarefa de aprendizado. Mas, Sr. Presidente, não posso deixar de protestar contra o personalismo injurioso que degrada o debate desta Casa. (Muito
bem! Palmas.) E posso fazê-lo com autoridade, pois adquiri muito mais a tecnologia dç, "bode expiatório" do
que de promotor de acusação.
Sr. Presidente, esta Casa deve discutir temas e soluções. A injúría personaHstica é o argumento dos que
não têm argumentos. (Muito bem!)
Quais são os temas e soluções que devemos discutir? A
primeira coisa a saber é quais as opções reaiS da sócieda-
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certo sorriso irônico. Quando cheguei ao escritóiiõ da
Delegação, verifiquei que as instruções do Itamãraty

d'e importação são perfeitos. Acredito que tive oportunidade de utílizá-los, aqui, na resposta que dei ao ilustre

opções concretas. Acho que o nosso problema, _quando

eram totalmente contraditórias. No dia seguinte tive qUe

Senador Roberto Saturnino. Nenhum país conseguiu

da adptação à crise do petróleo, foi exatamente a recUsa
da sociedade em fazer opções cruéis. Essas opções poderiam ser o quê? Uma recessão catãrtica, como" ftzeram os
países da Organização e Cooperação Económica e Desenvolvimento, OCDE? Não, a sociedade não queria pa~

desdizer-me~ E o- delegado russo me perguntou, com ar
s3rcãSUco;_-..NO-to-Utri.ã certa contrãdição na ·posiçãO do
Delegado brasileiro''. Safei ·a onça respondendo-lhe: "meU caro Sr. Fionov, a contradição é o privilégio dos
homens inteligentes, das mulheres bonitas e dos governos realistãs"-. (Risos.)
O Ministro Delfim Netto nos disse -várias CúiSãs iffi-- portantes; uma é o seu cansaçO, a sua fãdigã":, C-om·a e-nor~
fie dimensão dO déficit do setor público, a elefaritíase do
setor público. Mas eu duvido que os membros da Oposição, que tanto se queixam da polítíca atu:il, estejam
dispostos a recomendar a Privatização maCiça das- empresas. Quero Ver quem tem coragem de pedir a privatização das empresas da PETROBRÂS ... Um dos fatores
de déficit p-úblicCI é o gigantismo das empresas estaiais,
que cres_ceram desmesuradamente, abocanhando uma
fatla-·que pertencia ao setor privado. Isso explica, em
grande parte, a alta da taxa de juros. Todos aqueles que
pedem a baixa da taxa de juros faz_em-rio com uma convicção_ patriótica, de que isso é necessário. Mas se esquecem de promOver as medidas a isso-Conducentes. Qual a
medida mais compatível com a redução da taxa de juros
- a eliminação de subsídios! Quem propôs, aqui, a eliminaçãO de subsídios da agricultu-rã1 QU:iffi ·prOpôs,
aqui, a elirriinaÇãõ de SUbsídios a ·exportaÇão? Não vejo
ninguém, nem na bancada do Governo, nem na bancada
d-a Oposição ... Todos se qUeixam da alta da taxa· de jUros, sem aceitar os pré-requisitos necessários, como todo
mundo quer a cura do câncer, sem a bomba de cobalto.
Caro Ministro Delfim Netto, tenho duas perguntas a
lhe fazei; a primeira é: qual a sua visão da conjuntura internacional? E até que ponto ela evoluiu para nos trazer
algum alívio?
Minha impressão pessoal é de que o alívio de nosso
constrangimento externo virá no dia em que se conjugarem três fatores: uma baixa no preço do petróleo, um
baixa nos juros internacionais e uma reativação econômica mundial. Mas gostaria de ter a apreciação de V. Ex•
sobre _essas perspectivas.

de. E a sociedade é confusa e contraditória, muitas vezes,
em sua opções, ou às vezes se recusa mesmo a fazer

rar de cresc_er. E o que o Governo fez, com o Ministro Siw
monsem e depois o Ministro Delfim, foi meramente registrar essas preferências da sociedade. Eu teria feitO-diferente, porque sou basicamente um pessimista. Mas reconheço que eles interpretaram melhor a urgência nacio~
na! de continuar a crescer, a despeito da conjuntura adversa. Essa opção tinha conseqüências. Ao nos recusarmos a aceitar uma recessão, estávamos indiretamente
aceitando, ao invés de conter a demanda global, expandir o mercado interno, como tantos pregam, através da
substituição de importações. Mas, a subStituição-de _importações cobra um preço. Um desses preços é- a inflação, outro preço ê o endividamento. Porque, todo
mundo sabe, a substituição de importações não significa
um espetacular surto imediato de produtividade. Pelo
contrário, a produtividade da indústria, durante o seu
período de aprendizado, é baixa. some-nte termiiiida a
curva de aprendizado é que a produtividade ascende a
níveis razoáveís. A substituição de importações, maciçamente como fizemos, - buscando simultaneamente
vãrias alternativas energéticas e lançando grandes projetas industriais- é inflacionária. E é também, uma reCeita de endividamento, porque, no período que medeia entre o investimento e o seu produto, há importações adicionais de insumos e hã dívidas a pagar.
Meus senhores, não tenhamos ilusão. A sociedade fez,
como um todo, as opções erradas. E não vi nenhuma voz
protestar contra o crescimento econômico que, segundoo Ministro Delfim Netto, ocrureu em nível auspicios-o após a crise do petróleo. Repito, eu não teria feito essas
opções, mas sou um mau intérprete das opções da so_ciedade. Mas não ouvi da Oposição prOtestos contra o-crescimento; também não ouvi da OposiÇão nenhuma aceitação realista de medidas recessivas. Quem pregou a austeridade, quem aceitou a recessão como processo de
~justamento, foram o Professor Bulhões _e o Professor
Goudin, os grandes profetas que, por isso mesmo, não
são politicamente "idolatrados.
O ProfeSsor Bulhões me disse outro dia que, pela primeira vez, em muitos anos, se sentia satisfeitO; porque
um dos seus ferrenhos opositores, que o dizia obsecado
com ajustamentos recessiv·o-s, foi Procurá-lo para dizer:
••bons tempos aqueles maus tempos". Isto significou
para o velho uma grande satisfação.
Meus senhores, a sociedade brasileira é contraditória,
mais Contr.B.ditória que o Ministio -Delfi.m Netto. Asociedade quer o combate à inflação; não quer nenhum dos
métodos de cura da inflação; a sociedade, face à inf1ação,
é como o músico cjue dizia;, "eu odeio a música Wagner,
mas não posso- suportar outra". É isso que a sociedade
está dizendo.
O que se diz contradição da parte do Ministro Delfim
Netto, é contradição num sentido inflexível Cio termo.
Outros chamariam uma adaptação sinu_osa e flexível à
conjuntura, o chamado jogo de cintura, talento de que
infelizmente careço.
Uma vez, nas Nações Unidas, senti-me inteiramente
acuado pelo Delegado Soviéticõ-- Fionov. i: que eu,
habituado a não receber instruções do ltamaraty, fabricava minhas próprias instruções, e_ decidi tomar posição
contra a tese dos palses devastados pela guerra, que queriam reservar para si próprios o Fundo de Assistência à
Infância,- o FIS. Eu queria que o critério para o auxíliO
das Nações Unidas não fosse a devastação da guerra, e
sim 6 grau real de pobreza infantil. Sem eu saber, os pi{ses devastados pela guerra se haviam mobilizado, através
de suas Embaixadas no Rio de Janeiro, conseguindo que
o ltamaraty apoiasse aquela teseA Eu persisti nuni posicbnamento contrário. Mas notei no delegado r_us_so um

Minha segunda pergunta seria: que perspectivas reais
há de contermos o déficit do setor público, ante essa arobivalência de _q_ue todos sofremos_. T~dos que~emos as
despesas, mas ninguém quer mais impostos, ou poupar
receitas mediante o corte de subsídios.
O SR. DELFIM NETIO- (Sem revisão dQorador.)
Sr. Presidente, ilustr~ Senador Roberto Campos:
Ten}lo até uma certa dificuldade de dar essa resposta.
Reconheço em Roberto Campos, junto com o Dr. :Sulhões, reálmente, os artífices da grande modernização
deste País.
Estou absolutamente certo - e agora me permita que
lhe diga, Roberto- de que da mesma forma que_procurarãrri-ô Dr. Bulhões para dizer. "que bons tempos aqueles maus tempos", hoje todos sabem, que bons tempos
aqueles em que V. Ex~ pôde fazer as reformas reclamadas por este País; reformas que permitiram que pudésse--m-os, depofs, cã.ininhar seguramente nã. trilha-do desenvólvimentõ sem problemas cõm o balançO de pagamentos e redúzlndo a taxa de inflação.
V. Ex• tem toda razão quando diZ: quais opções. Nin=guém rãz nenhuma opção; todos querem ambas; nin·
__ _gy_ém quer escolher nada. A verdade é que todas as pes~
soas que reclamam, por exemplo, contra a alta da taxa
de juros, são as mesmas pessoas que batem às portas do
M:itliStério para aumentar a demanda na indústria de
bens _de capitaL
Todos aqueles que vêm exigir, aqui, uma redução do
déficit público são aqueles mesmos que, nos seus Estados
- e esses agora gQvernadores i;ia Oposição- Vêm Con·
versar comigo pa-ra aumentar a sua participação, aumentar o lançamento dos seus títulos públicos, renovar as
suas dívidas.
V. Ex'tem toda razão, e não é um pessimista, eu diria
que V. Ex' é um realista. Os argumentos de substituição

sair de uma dificuldade com balanços de pagamentos
ãtrã.vés de substituição de importação. Não existe exemplo de que isso tenha acontecido. Nós sabemos que todás aqueles que se meteram nesse caminho, realmente,
acabaram com maiores problemas no balanço de pagamentos. E é eXataitlente por isso que 'não podemos prosSegufr;~Cotrio não estainos prosseguindo nessa linha.
- Qliàiito ao crescimento, eu disse tambéqt que alguns
ácharia_m atê cíníco, e estava pensando que V, Ex~ iria
exatam.erite se referir a este problema. O fato óbvio,
apontado n.ã mínha argumentação, nos números que estão aí, quando fiz a minha exposição, e que, infelizmen-te, ninguém levantou, é que aquelas disparidades de taxas de crescimento é que produzem o déficit.
V. Ex• sabe que uma economia como a nossa, -a não
ser que tenha uma exportação extraordinariamente dinâmiCa, cOmO teve no passado e como teve nesses últimos
qu~tro anos, não pode ter uma taxa de crescimento muitõ diferente dã dõ rrttirldõ, sem que, mais cedo ou mais
tarde, tenha problemas com balanço de pagamentos.
Agora vou às suas duas questões. A minha visão do
cenário Internacional eu também tive oportunidade de
me referir, raPidamente, a isso, no final da minha exposição, é de que caminhamos para uma situação um pouco mais fácil. Acho qUe o preço do petróleo caiu, não sei
se voltará a cair; com as pessoas que converso, infelizmente, o Senador Roberto Saturnino, no seu espaço, não
m4Hnformou se o petróleo vai cair mais um p-oucd,-o-que
me permitiría, realmente, melhorar a minha programação, mas há suspeitas de que o petróleo ainda caia
mais um pouco, ·e hã "informações de que talvez isso
aconteça, mas não é seguro.
Com relação à taxa de juros, sabe V. Ex• melhor que
_eu, conhecedor do mercado internacional que é, que todo$ os banqueiros acreditam numa baixa da taxa de juros. Mas eu também, como V. Ex•, aprendi a acreditar,
quando todos acreditam na baixa da taxa de juros é preciso desconfiar, porque a credibilidade dos banqueiros
não ê tão alta quanto se desejaria. De forma que acho
que a taxa de_ furos deve cair um pouquinho, mas não de
forma dramática.
De qualquer forma, no caso brasileiro: um dólar no
petróleo representa 250 milhões de dólares de economia;
e l %, na taxa de juros, iepresenta entre 500 e 600 milhões
de dólares de economia. Essas duas variáveis acho que
estã9 na díreção de declinar.
Quanto à reativação, acredito, hoje, que a situação é
um pouco mais confortável do que foi há uns dois ou três
m_es_es atrãs; pelo menos com quem tenho conversado,
nos Estados Unidos, começa-se a acreditar que a reativação veio para ficar, e ela é feita.com muito cuidado,
não está sendo acelerada demais. Acho que, se os preços
tiverem uma retornada, realmente, Mister Volcker não
vai deixar as coisas caminharem livremente. De forma
que tenho a impressão de que a retomada nos Estados
Unidos será um pouco mais lenta, mas muito mais segura do que se poderia imaginar. Da mesma fonha, as manifestações na Alemanha são na direção de um certo
crescimento; na Inglaterra, que V. Ex• conhece tão bem,
pela primeira vez parece que há alguns sinais realmente
de uma reativação. Não encontrei sinais tão flagrantes
no_ Japão, ·os japoneses eStão um pouco assustados realmente com o mercado, e como ele vai ter um superávit de
alguns bilhões de dólares, _ele fica muito preocupado,
achando que aquilo é pouco. Mas, a minha convicção é a
de que vai haver uma reativação mundial.
Eu diria hoje, com aS lfiformações que nôs temos, que
nós devemos ter um sinal positivo na direção do preço
do petróleo, um sinal positivo na direção dos juros e um
sinal positiVo n·a direçà6 da reativação. Aliás, foram esses sinais claros que nos levaram a realizar a desvalorização cambial, que nos levaram a fazer a máxi, que era o
deSejo realmente de engatar o nosso vagão num mundo
que estava começando a partir.
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A minha esperança é de que isso aconteça. Se isso
acontecer, acho que teremos algumas vantagens: primeiro, Csta diminuição _aoS]uros.e esta elevaçãO da demanda
devem elevar discretamente, eu espero, os preços das
matérias--primas. Oigo discretamente, porque estou convencido de que os Estadas Unidos nã_o permiüi'ãO uma
reativação das expectativas inflacionárias, depois do- sucesso que foi a política monetária americana. Nem na Inglaterra acho que se permitiria: isso e ri1.uito menos na
_Alemanha. De forma que acho que haverá uma discreta
recuperação nos nossos preços de exportação. Por outro
lado, a reativação deve ampliar um pouco a demanda de
importações brasileiras. Acho que essas três variáveis devem caminhar na direção que estamos esperando. Não
espero nada espetacular, mas não espero nenhum sinal
negativo nessas três variáveis, nC:i futuro próximo. - ÕÜanto a sua segunâa pergunta, eu gostaria de ter
uma resposta para lhe dar. Se há alguém que não tem ne-nhum projeto, se há alguém que nunca promoveu ne-nhum projeto~ se há alguém que apenas tentou cortar
projetas, esse é o Ministro do Pl"-!lejament6. V. Ex', que
já viveu essa posição em tempos tão difíceis quanto esses,
sabe qu~ todos são a favor do equilíbrio, mas todos também são a favor das o.b.ras, todoS são a favor de redUzir o
déficit, mas.-to_dos_ têm ·uma prioridade~ Acontece, freqüntemente, que as pessoas tentam colocar no orçamento exatamente o que não é prioritário, porque sabem que
conseguirão depois, fora do orçamento, o financiamento
daquilo que é prioritário.
Tenho procurado seguir as instrUÇões do Presidente
Figueiredo, reduzindo o -déficit públiCo. Temos realmente reduzido o ritmo dessas obras, temos procurado racionalizar um pouco a aplicação dos pouconecutsos de que
dispomos, temos procurado reduzir um pouco o subsídio, não na exportação, é verdade, mas nos outros setores, mas creio que neste instante a Nação inteira compreende que é preciso urn espaço· muito mais forte para
reduzir o déficit público; n-ão _só o défidf redeíiil, coniO
os déficits estaduais.
f: preciSo realmente que a· NaÇão tOiiú~COiisciência-de
que ela não vai poder viver com um déficit que aíingêa
9%, 10% do produto, que um déficit como -este vai Produzir inflações crescentes, um déficit cõriio este rião se
sustenta a não ser com uma taxa de inflação crescente.
Nós temos que enfrentar esse problema e vamos
enfrentá-lo. Ele é duro, ele é amargo, mas acho que nós
vamos ter que fazer aindã mais cortes nas atividades do
Governo e reduzir alguns subsídios, principalment~ no
petróleo e no trigo, Com maiOr velocidade. Vamos ter,
~mbém, de induzir os Estados a caminharem para o
c:quilíbrio. Não hã como deixar de fazer isso, sem real~
mente incorrer numa inflação crescente que vai terminar,
inexoravelmente, ampliando de novo o déficit do balanço de pagamentos, porque essas coisas estão ligadas
umas às outras e não podemos correr esse risco.
Acho que este é o momento em que vamos ter que corR
tar, não só mais um poUco, mas de
forma dramática, o déficit público, se quisermos realmente privatizar a
economia, se quisermos devolver a essa economia a eficiência que vem de uma economia de mercado, se quiserR
mos baixar as taxas de juros. Este é o tema central de todas as nossas discussões, este é o tema central sobre o
qual é preciso uma certa compreensão geral.
Hoje, assisti aqui a uma demonstração extraordinãrÚ
de desprendimento, em que fealmente se reconhece que
uma obra não tem prioridade e deve ser cortada. De forma que esta é a minha opinião e é issO o que o Presidente

uma:

. des~ja.

O SR. ROBERTO CAMPOS permita~me

Sr. Presidente,

apenas um comentário - não é uma pergunR
ta e fa-lo-ei rápído. (Assentimento da PresidênCia.)
Não consigo compreender ObSessão -que eu diria
quase sexual - desta Casa com o problema do Fundo
Monetário Internacional. V. Ext mencionou que estive
presente à Conferênciâ-de Bretton Woods. Àquela oca~
sião, o Presidente era Getúlio Vargas, o Ministro da Fazenda, Souza Costa, os delegados, Dr. Bulhões e Dr.

a

Goudin - eu era um humilde Secretâri(i, talvez um
aprendiz de feiticeiro. Nunca nos passou pela idéia que,
após ter comprado uma apólice de seguro-saúde, considerássemos um escândalo recorrer ao hospital. E que,
cada vez que isso ocorresse, tivéssemos que enfrentar
iiina ~péc_ie de terremoto instíilldonãL SQ as~iq_x _posso
descrever ~sa ob~siva preocupação _com __o prOb.Iema
d~. "independtincia" no recurso.
FMI. ESse problema
não existe.
Os países socialistas vivem falando em indep~md~_~cia
e auto-ajuda. Mas a China agora se associou ao Fundo
Monetário Internacional. ~tã_o_ sendo executados programas de acordo entre o Fund~_ Monetário Internacional e a Polônia e Roménia, Sendo a Hungria u~ do; p~í
ses que melhor se relacionam com o FMI. Nenhum ~es
ses paises tem receio de que sua independêncía seja violada, aPesar de' a instituição- ser basicamente capitalista. A
Polônia está muito mais amcilçada em sua independência, por quatro divisões blindadas soviêticas qUe lá estão
estacionadas, do que pelo pobre Fundo Monetário~ Por_
Que essa obsesSão com pef.da de independência,.~ a
França não a teve, se a Itália não a teve. Hoje, 3/4 dos
membros do FMI são países subdesenvolvidos. Eles_~êm
ent~ndimento dos nossos prC?blemas_, estão interessados
em pi-eservai sua p.rópria independência, e nada i~dica
que queiram roubar a nossa...
O problema de;, "foro judiciar foi _cOlocado aqu.í de
forma dramática. Mas - meu Deti"s do- Cêu, são 134
nações ... Há que escolher um fórum judicial, que é simplesmente o foro da sede: se a sede fosse nO Br~~il~ t~ria
sido o Brasil; quando se faz um empréstimo intàn:icional em Londres, os banqueiros querem o foro de Londres. Estou certo_ de que é co_rr1_preendido_ no mundo todo
que o credor, que cOrre o risco, -tein ·a direito d_~ escoiher
o- foro, com o étual estejã. familiarizado e cujas regras do
jogo conheça. O Banco do Brasil, quando empresta ao
Congo ou a Angola, acredito que não vã queiero foro de
Luanda ou Brazaville. Nós não conhecemos a legislação
desses pafses, da mesma maneira que Os países que nos
emprestam rião conhecem a nossa legislação, e presuR
mem, não absurdamente, que o foro do País devedor tem
uma especial empatia com o devedor e pouquíssima sim-patia--p"elo credor.
SrS., iSSo e: Uin rudimentar raciocínio, rudtrizentary
Dear! Fazer disto um caso dramático, parêce-me fora de
proporção com a dignidade desta Casa. Muito-obrigado.
(Palmas.)

ao

O SR. PRESIDENTE '(Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Severo Goines.
O SR. SEVERO GOMES (Sem ·revisão do- orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro:V. Ext nos fez relembrar, esta tarde, uma porção de fatos bastante dolorosos da nossa vida, que foram as maneiras do nosso_ ajustamento aos desequilíbrios: o primeiro choque do petróleo, o segundo choque do petróleo, o choque da elevação das taxas de juros, quer dizer, o Brasil trabalhou majs, perdeu nas relações de troca, teve encargos muito maiores com relação às taxas de
juros quer dizer, transferiu um volume enorme de recursos para fora.
E isto está continuando. Neste ano tivemos agora,
dois meses com saldo no balanço comercial, mas que, na
verdade, representam redução de importações, revelando o grau de aprofundamento da nossa recessão interna,
o grau de aprofundamento do nível de desemprego dentro do País.
V. Ex' descreve um cenário onde o trabalho dos brasileiros, para se ajustar a essa ordem, vai sendo constantemente, crescentemente, transferido para fora. De uma
certa maneira, o discurso de V. Ex• reprOduz, em parte, a
parte inicial, o discurso do Presidente da República, na
Assembléia das Nações Unidas, e que mostra de que forma, não só o Brasil, como todos os países subdesenvolvi-- dos, são pesadanlente espolia~os nesse pr_ocesso, aliãs
circunstância referida por V. Ex•
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Num País como o nosso, ficar condenado à recessão,
condenado ao desemprego, sabe V. Ex' que é uma sitUaÇão insuportável.
Numa conferência de V. Ex' na EScola SuPerior de
<J:uerra, em 1980, está o segUinte:
,. "O Brasil é um País com uma população muito
joVem -e-com uma força de tr.abalho que cresce com
muita- rapidez. A manutenção das taxas de desenvolvimento é uma necessidade absoluta.
Não podemos imaginar nenhuma solução que dê
certo, no Brasil, a não ser que possibilite a solução
desses problemas, a manutenção do nível de desenVolVimento. Isso coloca, para os Srs., uma diferença
radical entre a posição brasileira e a posição de qua. ---=-se todos os outros países do Mundo atual."
Ora, se s-ofremos esse processo de espoliação, ficamos
aguardando uma retomada de desenvolvimento que possa, amanhã, vir, do que, da retomada do desenvolvimento americano, ou retomada de desenvolvimento dos países industrializados. Na década de 1930, nós também ficamos ·esperando e não havia retomada nenhuma, até
que o Brasil procurou medidas_e caminhos heterodoxos e
foi feliz na solução que encontrou.
Então, a primeira questão que coloco é: ae nós estamos permanentemente ::iguardando uma retomada da
economia mundial e, portanto, deixando de considerar
outras alternativas, um projeto nacional que repouse
numa mobilização interna, para enfrentar um grande desafiO, porque amanhã poderemos nos defrontar com
uma nova queda na atividade econômica americana ou
mundial e hã, hoje, um sem número de economistas americanos, e em todo o Mundo, que oão acredita na reteR
mada da eConomia americana, então nos confrontareR
-mos-de novo, para- dizer às novas gerações que o Brasil
trabalhou- duro, tivemos excelentes performances nas
exportações, só que expOrtamos cada vez a preços mais
baixos, ajudando o resto do Mundo a viver melhor e tendo que suportar internamente o nível de desemprego
com que estamos convivendo.
A segunda questão, Sr. Ministro, diz respeito ao
problema do Fundo Monetârio Internacional, em que
pese a observação do Sr. Senador Roberto Camp.os, com
relação a essa preocupação, que é uma preocupação, hoJe; nacional. V. Ex• informou que a adesão que o Brasil
deu na constituição do Fundo Monetário Internacional,
e referendada pelo Congresso, era a peça suficiente para
que todos os acordos que viessem a se desenvolver estivessem já, vamos dizer, aprovados aprioristicamente,
pelo fato de termos dado essa adesão na constituição do
Fundo. Ora, na v~rdade, a constituição do Fundo nada
tem a ver com outras negociações, onde problemas ligados ao futuro do País, ao comprometimento do País,
porque esse é o espírito do constituinte, possam dispensar uma aprovação do Congresso. E, gostaria de lembrar
_os .exemplos de outras organizações. O Brasil também
compareceu para a constituição da Organização Intema.-cio.nal do_ Trabalho, para a Organização Internacional
do _Café. No entanto, todos os anos chegam os convênios
que são feitos nessas diferentes organizações, pira merecer o referendo do Congresso.
Então, no nosso entender, na verdade, esses acordos
todos, eles, em primeiro lugar, deveriam merecer o referendo do Congresso. Em segundo lugar, na medida em
que o Estado brasileiro aparece como garantidor de ope-rações do Banco Central, porque é um banco que representa o Governo brasileiro, em que ele aceita o foro externo - e eu digo que as palavras do Senador Roberto
Campos, não guardam relação com o nosso passado,
porque sempre se discutiu o problema de foro externo.
Por isso que a nossa Constitui_ção é clara com relação a
essa questão. Muitas vezes'b~uve o caso de se aceitar o
juizo arbitral, mas nunca a aceitação do foro externo,
como foi aceito nos acordos_ realizados com os bancos,
há relativamente pouco tempo.
Há duas outras questões, Sr. Ministro, que eu gostaria
de relembrar. Uma foi a pergunta do Senador Itamar
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Franco, a respeito do decretoRlei relativo aos salários dos
funcionários; se haveria a disposição do Governo em
melhorar a situação, tal corno foi colocada e que todos

consideram que significa, hoje, uma redução pesada no
rendimento dos funcionários.
A última questão foi a dolorosa Pergunta feha pelo Senador Roberto Saturnino, a respeito dã demissão de funcionârioS do Governo que eventualmente estariam escrevendo ou criticando o Governo e por isso mereceram uin
tratamento sem precedente em nossa História. Muito
obrigado.
O SR. DELFIM NETTO (Sem revisão do_ orador.)-

Sr. Presidente, ilustres Senador Severo Gomes, eu começarei pela quarta pergunta e diría que não é verdade.
Estão aí as revistas, inclusive a revista do lPEA, onde se
escreve livremente contra o Governo, _e a favor" do Governo, muito raramente aliás, e nunca ninguém foi demitido por causa disso. E preciso veriflcar quem foi demitido e por que foi demi~:ido. Ninguém foi demitido pár eScrever contra o Governo. Estão aí os grandes economistas e reconheço, inclusive, de grandes qualidades, que
são funcionários nossos, que estão trabalhando e publicando o que querem, como querem, quando querem, e
onde querem.

O Sr. Roberto Campos- V. Ex' me permite?
0 SR. DELFIM NETTO -

Pois não.

O Sr. Roberto Campos - É o que o Senador Roberto
Saturnino não disse que foram demitidos os que esC-revem contra o Governo, ·mas deu os nomes de alguns.
O SR. DELFIM NETTO-- Eu gostaria de respoildá:
Não existe nenhuma possibilidade disso ter acontecido.
Eu vou tomar os nomes e me comprometo a enviar aos
Srs. o porquê de terem sido demitidos. Mas posso asSegurar, agora, que nada tem a ver com que eles escrevem.
Deve ter sim, com o que eles não escrevem, com o que
eles não trabalham, isso sim. Nós vamos ver isso. V. Ex•
me permite, eu vou responder de baixo para cima. Quanto ao 2.012, eu já respond(; disse que é-uma ciuestão poHtica, está colocada na Câmara e o ilustre Líder Nelson
Marchezan está negociando. i! um problema inteiramei:t-te político.

O Sr. Severo Gomes- Trata-se do Decreto-lei com relação aos funcionários públicos?
O SR. DELFIM NETIO- Coin fdação -aOs.funcionários públicos não há nada a fazer, é o que está lá mesmo. (Risos.) Mesmo porque a magnitude do déficit não
permitida sequer qualciuer magnanimidade. _Quanto ao
FMI, permita-me V. Ex• discordar, de novo. Acho que
não há necessidade do referendo, nós temos ido ao Fu"ndo 15 vezes, seguimos rigorosamente o ritUal que sempre
seguimos, não há nenhuma necessidade, na minha opinião, de fazer isto; há certamente uma possibilidade de
discussão sobre istO e estOu absolutamente convencido
de que fizemos o procedimento absolutamente legal e
correto. Eu compartilho da opinião do ilustre Senador
Roberto Campos absolutamente de que criamos em torno disso uma grande discussão, não sobre as questões
substantivas, mas sobre as questões adjetivas .. O Fundo
Monetário foi criado por nós e por todas as outras
nações, para ser um instrumento de auxflio quando houvesse um desequilíbrio fundamental no balanço de pagamentos. Ele é um instrumento ao qual recorrem nações
do mundo capitalista, nações do mundo socialista, seja
lá quem for, nas condições em que ele coloca. E que é
que ele coloca? O maior absurdo é imaginar que o programa do Fundo exige u,ma recessão, pois todo mundo
sabe que seria uma coisa inteiramente incrível se reunirem as nações do mundo para cada uma, de cada vez,.exigir das n-1 restantes uma recessão. Não tem cabimento. Nem o acordo que nós assinamos que é Stand Facility, ela, pelo contrário, prevê certo tipo de crescimento
sem o qual nós não podemos viver.

A frase que V. Ex• leu, é verdade. E aquilo que penso
no mesmo. Só que existe um limite para as possibilidades
de crescimento, e infelizmente, esse limite, hoje, é dado
pela capacidade de endividamento. Esse limite hoje é
dado pela nossa capacidade de gerar exportações.
Nós estamos procurando realizar um desenvolvimento
e v.imos nos recuperando lentameJ!te da crise de 81 na direÇão q~e m_e parec~ a maís correta, e que acho que é a única realmente- existente, qw:: é ampliar as exPortações,
É claro que as relações de troca se alteraram contra o
Brasil, mas não vamos transformar isso, meu ilustre Senador, na velha tese do Prebisch, de que há uma deterioração permanente das relações de troca. Hoje, ninguém
-mais leva isso a sério, Nós tivemos uma deterioração
conjuntural das relações de troca basicamente coti.hecidas pela elevação do preço do petróleo. Se V, Ex• tirar o
petróleo da contabilidade dos índices de preço das importações, verificará que a queda de relações de troca é
muito menor do que aquela qUe dteT. Eu citei, exatamente, a que-inclui no petróleo, porque ele dá uma idéia do imenso esforço feito pela: Nação brasileira para manter
esse supêravit. E V. Ex• tem razão quando diz: ora isso
significa, hoje, um grande esforço no pagamento. ver~
dade. Mas isso significa também que no passado nós
crescemos; nós somos hoje muito maiores do que seríã.mos se tivéssemos adotado um processo de ajuste em 74.
É claro que isso, hoje, é uma engenharia de obras feitas - ltós ·pOdemos discutir quando quisermos, se nós
deveríamos ter feito o ajuste em 74 ou agora.
Eu, honestamente, acho que o Governo Geisel agiu de
uma forma correta- aliâs V. Ex• era Ministro do Go_llerno GeiseJ e deve concordar comigo. Ele agiu de uma
forma razoavelmente correta, existia uma disponibilidade de recursos no exterior, existia- a possibilidade de financiar oS _déficits em contaS correntes, eXistiã ã. -tentação, realmente, inexorável de crescer- e mais do que
a tentação a necessidade de crescer como está dlto aí nesta frase que é minha, em palestra na Escola Superior de
Guerra, acredito que fizemos o qui: era correto.
Acho que, como jã disse na minha exposição, exageramos um pouco a dose na substituição de impor'tações.
Acho que nós, realmente, fizemos substituições de importações altamente onerosas, nós criamos um Parque
de uma indústria de bens de capital muito superior à nossa capacidade de mantê-la em plena carga o tempo todo.
Nós-temos, "fiO]e;Uma indústria de bens Capital que talvez, fazendo cálculos grosseiros, é uina indústria de benS
e capital para um País que tivesse· um nível de renda per
capita de 5 mil dólares, vai ser muito difícil manter essa
indúsfria de bei-Ii-e Cap-ital a pl~na carga, e ê esta uma das
grandes contradições, porque todos querem encomendas, todos querem - a indúStria de bens de capital que
foi construída pelo Gbvernoj que
recebeu subsfdios do
1
Governo, que recebeu uma t~xa de juros privilegiada de
20% sem correção monetâri~, . do Governo, é muito
maior do que pode ser utilizad,a e isso cria um problema
extremamente grave, que tem6s procurado res~lver de
uma forma ou de outra, mas q~e cada vez que isso se r~
solve de uma forma se cria um ~éficit de Outra. Este é o
grande .problema qr.ie enfrentamÇs. M"ãs acho que,. em linhas gerais, a poHticã de substituição de importações
produziu cinco ou seis anos depois, como está produzindo hoje, resultados razoáveis, mais produziu o' déficit
que vivemos de 74 a 79 e até agora, produziu unla parcela importante desse díficit, porque foi realme-nte um programa intensfss1mo de substituição de importações e que
exigiu, que mais do que exigiu, que tornou impossível
deixar áe realizar, depois, os investimentos qui estavãm
na metade do caminho.
Acho que estamos transferindo recursos, é verdade.
Acho que transferimos recursos, mas crescemos mais do
qw.e devíamos ter crescido ou de que poderíamçs ter cres- Ciclo- sem os recurSos exterrios_.
O~ form~,- ilustre Senador, não_ estou convencido de
--que- estas coisas se balanceiem eu diria a V. E"X• que, na

e

e

Quarta-feira 18

1809

minha opinião, temos um saldo favorável a favor da
vo"ríüCa- que rOi adotada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a
ao nobre Senador Carlos Chiaretti.

~al_avra

O SR. CARLOS CHIARELLI (Sem revisão do orador.)- Sr. Preside~te, Srs. Senad-ores, Sr. Ministro Antônio Delfim Netto.
Ouvirrios, de maneira muito clara, a manifestação de
V. Ex' ao fazer referênCia expressa, ante a argUição objetiV"ã, quando tratou de inquiri-lo a respeito do Decretole_i n" 2.012.
É por isso mesmo que nós não vamos reiterar a ques~
tªo no aspecto de compreender, na plenitude, com jâ o
sabíamos antecipadamente, que a solução da metéria havará de ser dá. competência desta Casa em conjunto com
a Câmara dos Deputados - na Constituição do Congr~so e naturalmente, sob a tônica do enfoque politico
como corresponde a um processo democrático de decisão.
Estâ -'lqui o Decreto-le-i n' 2.012, para ser analisado,
debatido, discutido e, afinal de contas, sobre ele pesar a
decisão parlamentar. Por isso mesmo a pergunta que
faço a V. Ex•, ou as questões que apresento a V. Ex•, são
mUito menos sobre a decisão que a Casa há de tomar e
muito mais sobre as motivaçõeS que inspiraram a edição
desse atoiiOrrilatiVo-que, eVidentemente, leva assinatura
de V. Ex• e caracterizadamente está sob a inspiração de
Exp-osição de Motivos da sua lavra. Por isso, Sr. Ministro, ao ler alguns depoimentos de V. Ex•, algumas mani·
festações, até ri1esn1.0 -publiCadas pela SEPLAN, podemos entender que entre as razões que justificaram a edição do Decreto-lei nç. 2.012, estaria aquela de ser ele.
ou de vir a ser ele, um instrumento no combate à inflação, um elemento capaz de contribuir na medida em
que suprímisse o adicional de 10% sobre o INPC para as
faixas de rend"a assalariadas mais baixas, um elemento
capaz de contribuir para a redução dos [ndices inflacionários. E é por isso que, na medida em que essas manifestaçõeS sejam ·confirmadas, que tenha sido essa uma
das intençõ_es, a questão que se argfii é esta! O que estará
acontecendo com o Decreto-lei n' 2.012? Hoje, passado
cento e sete dias da sua edição e mais do que isso, da sua
vigência plena, na condição de Decreto-lei, que não tenha conseguido, e por que razões não terá conseguido ter
a eficiência na eflcácia necessária para ter logrado êxito,
agUãrdado pelo seu inspirador, um por um dos seus ins..
piradores, de maneira que possamos testemunhar que as
taxas inflacionárias, na verdade, nesse período, nesses
-trêS meses e melO que medeiam entre a edição e a data de
hoje,não apenãs não cederam, não apenas não diminuíram como, em alguns momentos, chegara a crescer. Isso
seria para que nós entendêssemos que a redução salarial
decorrente do Decreto-lei n9 2.012 foi pequena para chegar ao õbjciiVo' alcançado. ou isso dá para entender que
o remédio aplicádo não se adequa à doença existente. De
mais a mais, Sr. Ministro, e me permita que continue um
pouco nesse caminhd do tema salarial, porque me parece
que é de extrema irJportância, e também por ele tenho
especial interesse, d sei também do interesse de V. Ex•
sobre a matéria e a participação de V. Ex• nas decisões a
respeito. Se olharmos a lei salarial vigente como um todo, desde sua edição 6.708, outubro ou novembro de
1979, haveremos de concluir que ela foi inspirada, quando editada, por uma filosofia ou por uma política, que
pãrtia do princípio da conveniência da redistribuição da
· inaSsa salarial, de maneira que pudéssemos dar mais a
quem ganhasse menos, e menos a quem ganhasse mais.
Ocorre que o Decreto-lei n9 2.012, que veio a ocorrer depois de uma intermediâria redução nas faixas de rendas
na classe média, classe mêdía que, com aquela alteração
de 1$180, já perdeu uma parcela do direito de recompo- SiÇâO salaiiaf,-passamos-ã ericõiiúar uma situação de certa maneira estranha, porque assim como se reduziu progi'es-SiVàffieÍlie o ganho das faixas salariais mais altas,
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passamos a ver, com o Decreto-lei o\' 2.012, -a redução
também do direito de reposição das faixas salariais mais
baixas. O que de certa maneira nos_ leva a concluir que
nem se repõe progressiva e superavitariamente os ganhos
salariais dos de menor renda, nem se ass_egura a continuidade do valor real dos salários das faixas intermediárias
e superiores. Por isso, a pergunta que se faz: preserva-se
a filosofia inicial, ou ela se viu alterada por conjusturas
novas, por circunstâncias hodiernas, por motivos de Outra natureza, que nós ainda não conseguimos, quem sabe, entender adequadamente?
Um terceiro aspecto, Sr. Ministro, ainda no enfoque
da problemática salarial. Ficamos um pouco curiosos e,
às vezes, com dificuldades de interpretação, pelo fato
simples de que, ao lermos as informações oficiais produzidas pelo Ministério do Trabalho, cuja Asstssoiia merece nossa maior comidàação e nosso melhor respeito, ali
verificamos que a criação da sistemática da lei salarial, a
partir de 1979, com todas as reformas nelas introduzidas,
não teria, a juízo das informãções- oficiais do Ministério
do Trabalho, determinado_ qualquer tipo de rotatividade
de mão-de-obra. E mais do que isso, que a lei salarial, geradora da sistemática dos reajustes automáticOs, para fazer frente à perda do poder real dos salários das classes
trabalhadoras, também não_ seria responsável, em momento algum, segundo aquelas informações, segundo aqueles dados, por qualquer acréscimo do índice de desemprego no Pafs. Mas, compulsando as informações
que se originam também deuma assessoria competente,
como é a da SEPLAN, encontrarllos infõrmaçõés.exatamente em sentido oposto. Ao Parlamentar que, justamente dentro desse enfoque do respeito ao processo democrático e da importância do processo poHtico, hâ de
se manifestar, sobrewdo há _de definir posição SobCe a
matéria, cabe perguntar a V. Ex•, nesta hora: qual das
duas informações está efetivamente atualizada; qual-dos
dois enfoques poderia merecer efetivamente sua linha
científica, e por qüe -eStãO elas apresentando dados diversificados, quando analisam situações similares, segundo
entendo eu?
Sr. Ministro, eu lhe perguntaria na função de Senadof
representante de uma das Unidades da Federação, variando um pouco a- tônica salarial, em termos de interesse da Unidade da Federação que represento, como creio
do interesse de tantos quantos aqui estão, e aqui chegaram na represent3ção das suas Unidades. O que nõs poderia dizer V. Ex•, o que poderíamos levar aos nossos Estados, em termos da expectativa de uma reformulação,
de uma revisão, de uma reforma tributária? Se fosse capaz efetivamente de viabilizar condições mais adequadas
aos Municípios e sobretudo aos Estados brasileiros.
Não faço comentári_os ao tema, apenas sei da preocupação que essa matéria traz a ciida administrador municipal e estadual e a sociedade brasileira como um todo.
Seguramente; V. Ex• sente perfeitamente esse quadro de
circunstâncias. E acredito ser V. Ex• a pessoa mais habilitada, mais informada, para nos elucidar sobre a matéria.
Finalmente, Sr. Ministrõ, Uma -questão que realmente
me traz uma dúvida. Não sei se V. Ex• considerará que
estâ fora da pauta, eu creio que não, dada que a largueza
das atribuições de V. Ex•, permita que lhe formule a
questão: no Brasil, foi criado, há alguns anos, sendo V.
Ex• se não me engano Minístro da Fazenda, um competente Ministro da Fazenda, o programa de integração social, baseando sua sistemátiCa arrecadadora numa contribuição incidente sobre o faturamento. E aí está, creio·
eu, produzindo valiosos resultados, não tendo tido responsabilidades maiores em problemas econômicos que
possam ter ocorrido no País. Quando tivemos agudizada
a crise da Previdência Social, levantávamos a questão de
corrigirmos a sisterii"át1ca de contribuições da Previdência, criando um sistema de arrecadação que ao invés de
incidir na folha de pagamentos, que sabemos extrema. mente danoso e desestimulador da geração de empregos,
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se visse ele substituído por uma sistemática de contribuição sobre o fatUf-atnento, ou sObre O valor agrega"do.
Soubeinos, à êpoca, da sua posição teórica e pr3.ticamente Contd.ria à idéia, á.-pa"rtir do ponto de vista de que seria tal sistemática capaz de estimular um acrêscimo nos
índices inflacionários. No entanto; poucos -meseS passa-dos, criOu-se_uma nova instituição, um nóvo sistema, um
novo programa que foi o FINSOCIAL, baseado exalamente na sistemática da contribuição sobre o faturamento. Por isso, fica a questão argiiída: ê tal sistemática estimuladora do processo inflacionário, e o foi com o PISe
- o é com o FJNSOCIAL?-Oll não o é? t realmente um
instrumento tributário adequado capai-de arre_cadar recursos e, de certa forma, permitir Q.U:e, Com esses !eCursos, venh"am a ser destinadOs 3.fin8.l de contas, condições
materiais para a aplicação de programas e projetas adequados?
Finalmente, Sr. Ministro, uma pergunta: nós estamos
em face de__uma dívjda extprna que é a maior preocu-•
pação de V. Ex• e creio eu ser uma das maiores preocu~
pações deste País, e vemos, acompanhamos e nos solidar~amos com o esforço permanente de V. Ex' na tentativa de at~nder aos encargos, aos s_erviços, de levar avante
uma política eticamente merecedora de nosso aplauso,
para preservar o crédito deste País. Por isso, acreditamos
que as críticas feitas à conduta pessoal_e ao comportamento de V. Ex•, nesse particular, são absolutamente de
palanque discursivo~
Agora, _a quest~_o que lhe p~oponho_e a pergunta que
lhe formulo: -acredita, V. Ex•, que a continuidade da estratégia desenvolvida, da nego~iasão individualizada
pelo Brasil perante o contexto de credores, serã capaz,
no hoje, sobretudo no al)lanhã, de nos levar a uma satisfação efe_tivª- em termos dessa dívida _externa, ou seria
viável a adoção de uma pol~tic?_ que sendo a dívida ex.ter-na volumas;, hoje, uma epidemia que se propagou praticamente por todos os países em vias de desenvolvimento
ou não desenvolvidos, _independente da sua fisiologia,
não s~ri~ uma fórmula compatível, uma ação e uma estratégia de política externa, o_nde nos solidari.zásse_mos
para honrar os compromissos com esses outros países
em Situação similar a nossa, para que, através de uma
pressão de natureza evidentemente vinculada a posturas
estratêgicas internacionais pudéssem~s obter condições
reformuladas, renovadas e inovadas que nos permitissem
superar, afinal das contas, as imposições e os encargos
que se multiplicam e q~e, malgrado o nosso esforço per·
manente, malgrado a ação de V. Ex~. malgrado o esforço
da sociedade brasileira, muitas vezes, não se vêm bem sucedidos?
E"-a questão que formulo a V,. Ex• Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelh<>) - Com a perMinistro, nos teTmos dO Regimento Inter~
no, a Presidência propõe a prorrogação do tempo da
presente sessão por mais 60 niinutos. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenãrio, fica a sessão prorrogada pelo -tempo mencionado.
A Presidência comunica que a sessão conjunta do
Congresso Nacional, convocada para. às 19 horas e 30
minutos fica transferida para as 20 horas e 30 minUtos.
Continua com a palavra o Sr. Ministro Delfim Netto.
O SR. DELFIM NETTO (Sem fevisão do orador.)Sr. Presidente e ilustre Senador Carlos Chiarelli, eu gostaria de começar esta resposta fazendo algumas considerações sobre este problema salarial que V. Ex• colocou.
Um dos problemas fundamentais de toda a politica salaria-l ê saOer- os objetivos a qUe se destina essa politica.
V. Ex• colocou originalmente que a intenção da política salarial em vigor era uma certa redistribuição de renda. De fato, se imaginava que seria possível fazer uma redistribuição de renda entre o capital e o trabalho, -de um
lado, e dC:ntro do próprio setor salarial, do outro, uma
vez que o Brasil revelava diferenciais de salários gigantescos entre os menores salários e os maiores salários.
miSSã'()do-S(~
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A continuaÇão dessa política provou, entretanto, que
existem alguns inconvenientes sérios. O primeiro desses
inconvenientes ê: -o de que, hoje, é obviamente claro, e já
claro para mim naqu~la ocasião, que dificilmente se altera o salário real COfll qualquer política_ qUe se faÇa s~bre
O salárío- nominal. Quando, hoje, as pessoas argumen~
tam que ela não tem nenhuma pressão inflacionária, porque ao fim do processo se compara o valor da folha de
salário com o índice de preços e se verifica que a massa
gloóal de salárioS não cresceu, a conclusão correta não é
de que a lei não tenha produzido os seus efeitos. A conclusão correta é de que a inflação cresceu o suficiente
para Ímpedir que o salário real crescesse. f: por isso que,
estatisikamente;· é se~pre dificil capturar este efeito.
Não há a rilenor dúvida de que a tentativa de elevar o salário real, através de qualquer mecanismo, como uma elevação no salário nominal, produz inflação. No nosso
caso, quando passamos do reajuste anual para o semes- trai isso Produziu, ou deveria ter produzido, um aumento do salárto real da ordem dos 8%, porque é fácil verifi~
car que tínhamos uma correção anual e a taxa de inflação era da ordem de45%. Quando se passa à correção
semestral, eleva~se o salário re.c;tl, porque se faz duas correções.
O que aconteceu? Aconteceu, realmente, que a inflação acabou subindo suftcientemente para aniquilar a
tentativa de aumentar o salário real. É óbvio, ilustre Senador, que não ê a política salarial que produz a inflação
que está aí. Isso não poderia ser dito por ninguém, ela é
simplesmente mais um mecanismo, um acelerador desse
processo-que aí está. A origem, o fundamental, no processo que está aí ê a eliminação, que temos discutido a- qui, do déficit público. Nós precisamos eliminar esse déficit para poder, -realmente, dominar a inflação que está
aí.~ evidente que a mudança da lei salarial, na minha opinião, conduz, ajUda esse objetivo.
O que é que temos hoje? Temos um mecanismo no
qual está_ tudo ligado. Fazemos uma correção dos
preços, ulfiã correção de salário; corrigimos os preços
novamente; o preço corrige o câmbio, o câmbio corrige o
petróleo, o petróleo corrige o preço. Uma coisa estã ligada à outra. No momento em que se estã preparando- e
isso ê um fato importante - fazer um corte dramático
num déficit público eu acredito que uma lei salarial adequada é fundamental, ê decisiva. Não foi à toa que a Comunidade Econômica Européia impôs à França a desanexação do salário como condição básica para dar um
emp-rêstimõ de quatro bilhões à França. Isso não aconteceu por acaso, isso não aconteceu porque os parceiros
europeus não gostem d_os franceses, não. Aconteceu,
porque essa é uma das condições sem às quais você não
tem sucesso na redução da inflação.
Quando a política monetária americana começou,
realmente, a produzir os efeitos que se esperavam dela e
qUe, hoje, é um sucesso inegável'? Quando, realmente, as
correções nomiriais de salário fic;aram ligeiramente abaixo do crescimento de preço. Foi o que aconteceu na Alemanha, na Inglaterra e é o que acontece em todos os lugai-es. De -forma que qualquer tentativa de elevação do
salário "real, através de truques sobre o salário nominal
não conduz. rigorosamente a nenhum aumento do salário real. Pode conduzir, isto sim, ao· desemprego. Também dizer que o desemprego todo que está aí foi produzido pela Lei Salarial, seria um exagero que nenhum de
nós teria coragem de dizer. O desemprego que estã af foi
um desemprego produzido pela restrição, imposta pelo
balanço de pagamentos e, tambêm, pela Lei Salarial. Aliás, V. Ex• mesmo, na sua argumentação sobre o PIS,
reconheceu que não desejava que o imposto fosse colocadO sol:ire o sa]ádo;- Porque isso poderia gerar desemprego, e era verdade. O imposto, como o PIS, não causou
perturbação maior, ilustre Senador, pelo seguint~ o PIS
foi feito num momento em que as vacas eram gordas,
que nós baixávamos os impostos. Se V. Ex• se lembra, o
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ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, era de
16,5% e as coisas caminhavam tão bem lá pelos idos de
70, que nós combinamos com os Estados uma baixa do
ICM de 0,5%. E todos os Estados concordaram com essa
baixa. Então, o PIS foi-colocado no lugar do ICM, que
estava baixando e foi por iSso que, na"C1uela ocasião, não
teve efeito praticamente nenhum, ainda que seja um im~
posto em cascata, com dificUldades.
No caso do FINSOCIAL, aconteceu rigorosamente o
que nós havíamos preVisto~ V. Ex• se leinbra da enorme
inflação de junho do ano passado, quando se introduziu
o FINSOCIAL. O mecanismo de tributação do FINSOCIAL é realmente inflacióllãrio e~ p-roduziu uma elevação
de preços que foi notável. Passamos de uma: mêdia de
6%, 6,5% para 8%, no mês. Depois, ela voltou para o
nível anterior porque esse sisteina--ê. feito uma vez. Mas,
parece que esse tipo de tributação em cascata tem realmente este incoveniente, ele prodUz um aumento de
preço. Pior ainda, ele não permite uma eliminação nis
exportações - no PIS estamos conseguindo isso agor.a
-mas não produz uma eliminação nas exportações e V.
Ex' chega à seguinte conclusão absurda: tributa-se _o
consumidor externo, o que ê. absolutamente incompatível com um País que está desejando tornar a sua exp-ortação competitiva.
Não há menor dúvida de que qualquer tentativa de elevar o salário real, através de truques sobre o salário nominal, está destinada a fracassar, como nos mostra aexperiência mundial. Não existe nenhuma possibilidade de
se ter sucesso numa política antíínflacionãria sem uma
politica salarial .adequada, uma política que mantenha o
salário real- não se trata de urna política que dimiriua o
salário real. Não existe nenhuma outra fórmula de corrigir as pressões inflacionárias causadas por esse proceSSode indexação generalizado que temoS, a ilão ser realmente diminuindo esse tipo de indexação
cadã um dos
pontos e, certamente, a Lei Salarial é um dos pontos.
Mas, confesso que o fundamental, o necessáriO dentro
desse programa é uma redução do défi~it público.

em

não apenas uma modificação da receita, mas também
uma transferência de certas obrigações.
~muito fácil, hoje, para os Estados argumentarem de
que eles estão em déficit, porque a receita cresceu menos.
FreqUentemente, isso não é verdade; freqUentemente, o
ICM cresceu em termos reais. E que as despesas cresceram :riluiiO mais. As despesas se ajustam inexoravelmente
à receita. :t: uma lei velha, mas é absolutamente verdadeira. O que os Estados estão vivendo hoje ·é, no fundo,
i.lma grande ampliação de suas despesas, incompatível
com o nível de receita que têm. Ex.atamente aquilo que o
Governo Federal está vivendo. Quer dizer, todos nos, no
fundo, quisemos fazêr muito má.iS do que -era pÓssivel fazer com os recursos que tínhamos disponíveis. 1:: por isso
que apareceu essa dívida pública imensa, uma dívida
pública que não é privilégio da União, uma dívida públi~
ca que está destruindo a economia dos Estados, porque a
União, afinal de contas, tem o último recurso que é a
maquineta. E os Estados não a têm. Então, quando você
vê um Estado pagando, emitindo uma RDB, -~u CDB,
pagando 30% de juros reais pára conse~fuir recUrsos para
pagar ·o funcionalismo, é óbvio que isso não põde funcionar, não há gasto, ainda mais quando é custeio que possa
vir a cobrir isso. Então, eu acho que-e preciSo Compreender. Reforma tributária deverá ser enviada ao Congresso, eu espero, em meados do ano que vem, para ser discutida e posta em prática em 85. b a minha esperança,
pelo menos, e as linhas gerais da reforma são estas~__-

0 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre S~nador Fernando Henrique Cardoso,
último orador inscrito.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sen.adores~Sr.
Ministro DelfTm Netto:

Faz quase trinta anos da última vez em que vi o Minls~
lro Delfim Netto- e não era Ministro então- numa Situação, em que_ e_u não diria equivalente, porque a distinção de Ministro sempre ameniza a discussão, facilita,
quando defendia ele uma tese, não me.recordo se de douFinalmente, com relação ao problema da reforma tritoramento ou se livre docência. Mas, eu gostaria de dizer
butária, acho que nós estamos fazendo um grande es--ao Ministro que, de lá para cá, notei que o cuidado de S.
forço de produzir uma reforma tributária. TCmos uma
no que diz respeito aos fatos diminuiu. A tese era
Ex•
primeira versão dessa reforma tributária. Trata-se de
sobre o café; era um trabalho bem feito. Hoje,~ Minisuma reforma tributária que deve beneficiar a agricultura.
tro fez algumas afirmações que me parecem que contêm
O ICM ê um imposto extiemamenie engenhoso, do ponincorreções de fato: primeiro, uma ligação pouco precito de vista das exportações, mas ê. um imposto muito dapitada, e não defendo a tese, entre o fato da moratória lenoso para a agricultura, porque a agricultura funciona
vada adiante por Oswaldo Aranha e o regime autorinum sistema de livre competição, contra um número retário. Aí, há uma distância de quatro anos. A moratória
duzido de compradores, de tal forma que se consegue
foi em 33, o__ _regime autoritário foi em 37. Quitro ~nos,
transferir para a agricultura todo o peso do ICM. Ele é
em história, como bem sabe o Ministro que ã vive todOs
um imposto que foi imaginado Para um EstadO unitâiio
_ os dias, é um tempo imenso. Às vez_es, passa-se _da ditae que exige, para funciõnar bem num país conlo o nÕsso,
dura à dJ;mocracia e vice-versa. Não se pode fazer uma
um organismo como o Cô'NFAZ: A idéia·~ i-ealmente ·
imputação direta entre um fato e outro fato. Nem defenreduzir o ICM e o IPI num imposto çomum, diferenciado a tese, nem quero entrar na discussão sobre os riscos
do, em que diminua a pressão sobre o setor agrícola e
das conseqüências de uma moratória, apenas uma consobre o setor pecuário.
------ v-ersão de fato. E a outra diz respeito a uma afirmaÇão
que eu ãssisti, no início, quase com uma ponta de ironia:
Eu sempre digo que a tentação de sonegar o ICM é tão
êi.I-via o econonlista Delfim Netto nos explicar aqui que
grande que ele ê incontrolável. E ninguém cria cem bois,
existem, perdõem-me o espanholismo, "es anterior de los
quando vê aqueles cem bois, tem que separar dezessete
· temas del intercambio". Boa parte da exposição, no iníbois para entregar para o Governo, não existe Süjeito
cio, baseava-se no fato de que o valor das exportações
que faça isso; ele, realmente, abre uma porteinl;Do meio
nqssas; porque são basicamente em commodities, caía
do caminho, e toma uns nove bois do Governo, no mfriicom relação ao preço dos produtos industrializados. Isto
mo. Por quê? Porque realmente o imposto é inJusto; e1e ê
é a essência da tese Prebish. Prebish não afirmava o que
gigantesco. Não se pode exigir que o sujeito crie cim
V. Ex• Wrmou, e nem afuma nunca, porque ê mais bem
bois, depois, você vai lá e tíia ·um -qUinto do que ele
Hans Singer, mas não de Prebish, que é uma tendência
criou. E: um imposto de tal ordem, e ele é físico. O sUjéiiO _
c.onstante. Prebish é um economista de boa formação e
enxerga o boizinho dele andando embora e não deixa. O
que leu Key~es, além de outros autores, e que sabia que
que acontece? Estou convencido de que, no caso da agrihavia Uma flUtuação cíclica e não defendia a estabilidade
cultura, se você reduzir o ICM, você mãnt~ o mesnio
da deieriorlZação dos tertnos de troca, mas sabia que elas
nível de receita. Estou ri80rõsamente convencido de que,
existem. E tantas_vezes nos foi dito a nós todos, da Opona pecuária, isso vai aconteCer. Nós já fizemos isso no
sição, nas épocas de expansão, de que se tratava de uma
passado, funcionou, e é uma das idéiâs da reforma.
espécie de miragem nossa. Agora, eu vejo o Ministro
Uma segunda idéia da reforma é reduzir um pouco os
U§õan-do os mesmos argumentos que nós todos usávamos.
impostos indiretos, ê realmente ampliar a extensão dos
Mas isso são detalhes, apenas para mostrar que, muitas
vezes, é difícil manter uma po~ição de rigor. E o fundaimpostos diretos. A reforma, entretanto, deve conter,
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mental não está aí. O fundamental está em que eu vejo,
aqui, nesse Senado, hoje, a repetição, de algum modo, do
que cu vi, há pouco tempo, quando veio aqui o Ministro
Galvêas.
Eu pensava, quando escutava, do que se tratava? Se se
tratava efetivamente da defesa de uma política ou da descrição de acontecimentos quase naturais que teriam
ocorrido sem responsáveis.
NãO Sei pÕr que, talvez, analiticamente, possa entender, recordei-me de um livro que li há multo tempo, que
estã em ·total desuso e que se chama "A Crônica da Tomada de Ceuta, de João de Barros. Não pelos pés de V.
Ex.f]o.ão--de Barros f.iiia descriçãÓ da tomada de Ceuta
-pelos portugueses - ê um atar clássico.
Pois bem, ali, também se descrevem os acontecimentos
como se houvesse uma força divina que os desencadeasse, como se fosse a tragédia grega. Ouvi de V. Ebx 9 a
tragêdia brasileira, como se ela fosse grega. Houve um
acidente, o segundo acidente, o terceiro acidente, o choque dó petróleo. Então, nós passamos a investir além do
limite das nossas forças. Mas, nós quem? O Senador Robefto Campos disse aqui- e disse Que ele era pessimista
-talvez, concorde com V. Ex•, é mais realista do que
pessimista, disse aqui que: na verdade, se trata de que, e
certos momentos, a sociedade tomou a decisão. Tomou a
decisão de tudo fazer no mesmo momento, de investimento e não aceitar o imposto. Mas que sociedade tomou essa decisão? Não nós e não, seguramente, a maioria da população brasileira. Não foi a sociedade; foram
aqueles que a interpretam, não sei se por obra e graça de
Deus ou por algum outro milagre- este sim milagre de
capacidade de se sentir intérprete de uma sociedade, não
tendo tido a delegação do povo para tanto.
Não é verdade que o conjunto da sociedade tenha afirmado, tenha consentido nisso; aqueles que mandam consentir. Dfsse também o Senador Roberto Campos -eu
quero dizer que, -pelo menos, de minha parte, não é assim, que qualquer tentativa de corrigirmos- os subs(dios
não encontra eco mi Oposição. Pois afirmo a V. Ex• Sr.
Ministro, Srs. Senadores, Sr. Presidente, que pelo menos
de minha parte encontrarão eco, sempre quando, no corte dos subsídios, haja justiça.
Aí entro noutro tema; ouvia V, Ex•, quando descrevia,
com o ânimo de um CrO-Uista, o que acontecia neste País,
ouvi V. Ex• pintar um quadro otimista, realmente atimista, atê pensei Que óaí algumas conclusões- e não me
venham dizer que é o non sequitor porque creio que se seguem, algumas conclusões pederiam seguir. Quais? Primeiro, um certo alíVio, pois ouvi hã pouco o Presidente
da RepúbliCa dizer que se a situação ficasse muito dificil
ele seria candidato a Presidente da República, se não é
tãO dificH, disso eStci.rrios livres. A outra conclusão que
_ me pareceu que poderia ser favorável, a partir do raciocíno lógico de y. Ext e espero que a lógica não-tenha sido
atacada aqui por algum deslize meu, é de que se a situação não é tão ruim, por que penalizar de novo os assalariados e os funcionários?
Se há esperança, e ouvi agora com muita atenção; e V.
Ext bem o notou, eu suponho, a explicação do seu deba- te corlt o Senador Carlos Chiarelli sobre os salárJos, V.
Ex• disse que pela cabeça de ninguém passaria a hipótese
de que nesta conjuntura são os salários que puxam a inflação, eu concordo. Disse mais V. Ext, que seria necessário, talvez para conter os efeitos em cadeia dos salários
sobre a inflação, evitar que os salários nominais subam
muito sob a ilusão de que eles poderiam significar algum
aumento real de salário, também concordo. Disse também V. Ex• que os salários nominais poderiam estar levemente abaix.o dos salários reais.
Pois bem, Sr. Ministro, nos cálculos que me chegaram
às mãos sobre o que aconteceria com a massa dos salários; o salário médio no Brasil, até janeiro de 1982, tendo em vista a sistemática que agora é derrogada pelo
2012, pois os salários, em média, ficaram levemente abaixo da inflação. Houve uma perda de salário real, por que
então agora, se quer que essa perda aumente? Disso se
trata, o 2012 não está posto para conter a inflação, V.
Ex' bem o disse, está posto porque é preciso evitar certos
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mecanismos em cadeia, mas eles já não existini. Por que
então, penalizar? Alguns dtzem que o Fundo MonetáriOInternacional exige tal procedimento.

Não sou daqueles que vêem fantasma no Fundo, acho
que hã um certo nível de racionalidade possível. E Vejo
que nos acordos com a Argentina, na Carta de Intenções, o Fundo aceita um aumento de salário real para
os argentinos. Por quê? Por que lá, na Argentina, há sindicatos fortes, porque lá, na Argentina, há capacidade de
pressão da sociedade, então, o Fundo aceita como um
dado. Aqui, cabe a nós, da Oposição, aumentar a voz daqueles que recusam que os preços, os ajustes que são necessários recaiam unHateralmente sobre a massa dos assalariados. Gostãrla de ouvir de V. Ex• se há outros-argumentos, porque os aqui expendidos não contrariam as
minhas afirmações, se há OUtros argumentos que [evam o
Governo a endurecer a posição e manter a vigência do
Decreto n9 2.012.~
Diria mais, que num momento tão dramático, coino o
que vivemos no Brasit, e não sou tão otimista cOmo V.
Ex•, porque vejo os númeroS a iodO instànie- V.l~x• oS
tem em primeira mão- mas de repente vêm à iinprensa e
eu tenho acesso. Há dificuldades novamente em discussões relativas a noVos empréstimos, percebo Que hã dificuldades em todos os setores, V. Ex• bem o disse, nos Estados, na UniãO, o déficit públíco é imenso,- iSsO tudO é
muito certo, Numa situação desse tipo, não há dúvida alguma, que cortes serão feitos, não hã dúvida alguma V. Ex• cítou Ricardo e talvez, ao cita-lo não tivesse explicitado diante deste Senado todas aS consequências do
que diz V. Ex• aqui é o imposto que vai ter qUe ser aumentado, e ê correto que assim seja. Mas, que imposto?
Quem paga? Essa é a questão. A questão não é mais ·eco-nómica, nem creio que seja polftica stricto sehsu, ê social
~ s_ocial e é discussãO ao grande" debate que está por trás
de tudo isso, é saber quem vai pagar os custos desse reajuste. E ~u gostaria de ouvir de V. Ex• se estou certo e se
V. Ex•, sendo MinistrO dõ Planejã.mimto, está disposto,
de fato, a aduzir argumentos e justificar poHticas que Sejam de corte, mas que esses cortes não sejã.m sempre e só
sobre os mesmos; que não sejam sempre e só a maioria
da população quem pague, mas que também as taxações
que virão recaiam sobre os lucros extraordinários, como
·Os dos banco:;, por exemplo, que só em 1981, se acei'Caram a 150% de lucros reais.
Há uma disposição do Governo em dialogar com a soR
cíedade? De fato, o Governo quer expressar a neCessidaR
de de um reajuste? Pois falemos claramente sobre esse
reajuste, mostremos claramente quais são a~ razões. Nós
somos homens não apenas lógicos, mas responsáveis,
não apenas homens que somos capazes de compreender
um raciocínio, mas que temos uma ética, uma responsabilidade, _e poderíamos, perfeitamente, em nome dessa ética e dessa responsabitidade, sentindo o problema do
País, verificar se podemos dizer sim ou não a cada passo.
O que nós não podemos é ser enganados, ainda quando
esse engano venha através de raciodnios complexos, ainda quando esse engano venha cheio de nuances.
Sr. Ministro, neSta--mesma linha, gostaria de regístrar
a minha decepção co-m o que ouvi, como resposta-, quando perguntei ao Ministro Galvêas- e bem sei,que V.
Ex• não responde diretamente por ele - que me explicasse um pouco o mecanismo dos spreads da dívida brasileira, e V. Ex' repetiu aqui que a nossa dívida é bem administrada, que nós sempre cuidamos de manter um prazo -de 8 anos, em média, e um prazo de carência de 30
meses. É verdade que os 8 anos vão chegar, no 89 ano depois de um ano muito duro de dfvida eles estarão pensando, mas de qualquer maneira o cuidado é necessãrío.
E perguntei ao Ministro, por que então, com tanta competência, nós pegamos um spread tão alto - não vou reR
petir dados- mais altos que da Polónia, mais alto que
do Gabão_e mais alto do que de vários pafses. Citei, até,
os nomes em Inglês dessas várias taxas que V. Ex• conhece melhor do que eu: dos COJHmitment fees, do spread, das
taxas de administração, dosjlatfees, enfim uma enorme
quantidade de designação para aumentar a taxa deju_ros
e, pelo que pude ver, se calculava que a divida, em mé-

dia, de 75 bilhões de dólares, pagamos 12 bilhões e 600
milhões de dólares, e a taxa mêdia de juros do anã passado foi de 17% ao ano. t muito elevado.
Então, pergunto a V. Ex•: será que isso significa bem
administrar uma dívida? Havendo exemplos de outros
palses? O Ministro Galvéas- supondo que V. Ex• não
me farâ essa injustiça, porque fomos ambos alunos do
mesmo Professor de estatística, Stevens- imaginou que
eu fosse ingénuo sufic_ientemente para ter tomado por
base em-préstimos com firazos diferentes, Mostrei ·a revista Eurofmoney -não é necessário mostrai' a V. Ex'quea
conhece de -co-r- no mês de abril deste ano há resumos
das várias taxas do spread, e mostrei que eü havia feito
alusões a um spread referente a contratos com prazo
constante de 8 anos. O Ministro não respondeu mida.
Deu várias respostas baseadas num erro meu que, tal
omissão tão pecaminosa, assegura a V. Ex• que, embora
alãSUidO âa estatística, não faria,
Gostaria de ouvir V. Ex•, também, porque tão altos os
spreads? Por que razão não se negocia essa dívi_~a de uma
maneira mã.is agressiva? V. Ex• disse, aqui, que a Oposição sempre pediu que se negociasse. E é verdade. Faz
tantos anos. V. Ex• disse, com certa ironia, que o Senador Saturnino Braga tinha um espaço que não lhe era
dado alcançar. Esse espaço foi nos dado a todos alcal'1Ç"a:-r, está traduzido em livros, em textos, em docu!!lentos que foram ironizados por V. Ex', quando se dizia
que erã necessário uma negociação há mais tempo, na época em que se fazia uma cortina de fumaça, em que parecia, se tinha a ilusão de que nós jâ tínhamos passado o
umbral do subdesenvolvimento, e que nós estávamosmeu Deus!- quase nos aproximando do clube_de Paris,
do clube_ dos ricos. Era o que nos diziam naqueles momentos, quando, na Oposição; economistas, e eu não o
sou, mas eu os acompanhava, diziam; "os sinaiS de dificuldades estão à mostra, estão à vísta, elas virão, vamos
- atuar enquanto é tempo".
Pois bem, Sr. Ministro, talvez tenha
Ex' razã-O.
Faço SinCeramente, coino brasileiro, para que tenha,
torço -sinceramente para que tenha razão no sentido de
que existem sinais de recuperação, Não saberia julgaresses sinais, conheço-os possivelmente. Creio que existem
_alguns sinais, o que eu temo não é isso. -o que eu "temo,
basicamente, são duas coisas. Temo, por um lado, que
esses sinais, mesmo existentes, custem muito a chegar até
nós, ê natural. E há um período difícil de travessia e, neste período, só hâ utl! caminho, Sr. Ministro, é a verdade
diante do País, esse caminho é mostrar as coisas Como
elas são, -e pedir o apoio parã as cOiSas COrretas, dizendo
a razão se tiverrilos que discutir Coi:n funcionârios, dízer
o que V. Ex• disse aqui, eu bem registrei, que não hâ
magnanirriidade possfvel, há que mostrar maís os números; há que mostrar mais os núineroS paTa converiCer os
líde:i-es, pelo rrlenos. Se não forem corlvencidos, eles aCreditarão que comparando as dificuldades que sofrerão eles, com as benesses que outros setores da sociedade recebem, não verão a justiça, e não vendo justiça protestarão e nós -com eles.
E a outra dificUldade que percebo, Sr. Ministro, não
diz respeito agora ao- túnel, ê quando começarmos a sair
do túnel. Neste País, ou reformamos o Pais, Ou mudamos profundamente, ou transformamos em prãtica o
que todos dizemos em palavras, que é preciso diminuir
as desigualdades, ou não haverâ possibilidade nenhuma
âe consenso, Sr. Ministro. E o consenso era maiS fáCil na
época do crescimento, quando V. Ex• diziã, ila- époCa,
que era preciso primeiro crescer o bolo para depois diVidir; ele cresceu, agora, depois, inin8ou; tãlVez comece a
crescer de novo. Vamos aproyeitar, se dti:-fato ã maré for
essa, para começar a dividir logo; tlão na irresponsabilidade, mas no câlculo do investimento, entendendo que
ao investir também se faz a distribuição da renda, e confo_rm_e o padrão de investimentO e quem o controle, se terã um perfil diferente de distribuição da renda, como V.
Ex• bem o sabe. E é neste momento que ê preciso real~
mente mudar com menos custo social.
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Termino, Sr. Presidente, e o faço dizendo a V. Ex• que
se hoje nós todos temOs consciência de quais são Os
problemas- e ouvi aqui Senadores do PD.S argílirem V.
Ex~ em linhas não muito diferentes_das argUições que nós
próprios fizemos, talvez com menos calor, mas em linhas
não muito diferentes - mas se nós todos temos consciência dos problemas que aí estão, para V. Ex' não existe a indulgência da consciência, porque V. Ex• tem_acapacidade de ação, cabe aaçào. V. Exf tem a responsabilidade. de quem decide, e se V. Ex• decidir- e digo V. Ex•
sintetizando o G9verno -. numa direção correta, pois,
então, não somaria a minha voz àqueles que pedem que
se mude, jâ, a condução da economia do Pafs. Mas se V.
Ex• persistir a não dizer a nós com franqueza as coisas,
se V. Ex• persistir numa posição de espectador, de que
mantém as mesmas tradições de manipulação - e não
rne refiro a dados, refiro-me a políticas- saiba V, E_x•
que o _Faís inteiro, e uníssono, não quererã outra coisa
senão uma mudança para trazer a esperança.
Mui to obrigado, Sr. Presidente. (Palmas. )
O SR. DELFIM NETTO (Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, agradeço ao ilustre Senador Fernando
Henrique Cardoso a lembrança. Acho que nós não nos
víamos, talvez, realmente, há 30 anos e a tese era sobre
café mesmo. Era uma tese cuidadosa, como cuidadosos
f!,)ram os dados expostos aqui, hoje. E, realmente, podediScutir se a moratória tenha sido ou não uma das causas do golpe de 1937. Acho que há bons argumentos para
se concluir. Mas essa é uma quesião que se poderia estudar, e seria até capaz de dar uma tese de doutoramento
ou uma coisa interessante.

se

Mas _eu gostaria de responder as questões substantivas
do ilustre Senador. Primeiro, que é evidente que a tese da
tendência secular, da queda secular de relações de troca
foi uma tese cara à CEPA L, e foi uma tese produzida na
CE;PAI.,.. Hans $inger usou um pedacinho dessa tese, não
a tese t.oda.
Mas, o que é importante é o seguinte: eu não apelei; as
relações de troca foram simplesmente uma tentativa de
mostrar o custo enorme do ajustamento. Eu não acredito
em tendência decrescente das relações de troca; primeíro,
no caso concreto, __ a base _da explicação da modificaçãO
de relações de troca foi a existência de- Uni cartel. Ora,
isSO não ffguraVã eril lugar -algum. O que se imaginava é
que as forças de mercado é que produziam aquela flutuação. Aqui não, aqui foi um cartel que, deliberadamente, produziu uma modificação dos preços do petróleo e;âessa forma, produziu uma modificaçãO radical
nas relações de troCa. Eu ainda tomei o cuidado de dizer
que se nós excluirmos o petróleo, a dramaticidade da
modlficação é mUito menor do que par-ece. Obviamente
a modificação da taxa de juros, nos Estados Unidos, a
;ecessão ·no mundõ produziu uma díminuição do preço
das matérias-primas. Todos nós sabemos dos mecanismos pelos quais isso acontece, Caíram também-os preços
dos minérios, e caíram também os preços dos produtos
industrializados.
De forma que, a modificação das relações de troca
produzidas pelo mercado essas são muito menos dramáticas do que aquelas que o cartel produziu. Quer dizer, o
cartel introduziu um novo fator, que é como se fosse
uma indenização de guerra. A coisa mais próxima do
que aconteceu ê uma indenizacão de guerra; isto é, alguém que tivesse ganho uma guerra impõe ao vencidO o
pagamento de um imposto de guerra. ~ exatamente esse
o síritile mais próximo do que aconteceu com o preço do
petróleo.
Mas, acho que Õ nobre Senador não faz justiça à minha exposição, quando diz que eu narrei como João de
Barros. Não. Eu mostrei que a cada instante o Governo
agia e produzia o reajuste, e produzia o equilrbrio. Tanto
é verdade que a partir de um equilíbrio, em 1973, temos
um grande desequilíbrio em 1974, e o preço do petróleo
se mantém constante. O Governo age, trabalha na di-
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reção de corrigir esse desequilíbrio, e consegue fazê-lo
cinco anos ou quatro anos depois. Em 1979 se tem um
desequilíbrio muito mais sério, em qlle os preçOs do petróleo não passam para um novo patamar, mas sobem
continuadamente, ao longo de um ano, passando de 12
para 34 dólares, e o Governo age, modifica a taxa cambial, o Governo modifica a sua política fiscal, o Governo
caminha na direçào de produzir o equilíbrio. De forma
que o Governo não foi um espectador, ineSino porque
seria inimaginável ímaginai, digamoS, que o s-iinplesmente deixar o mercado à sua própfia sorte ele produziria os efeitos que produziu. NingUém poderia imagfnaf
um restabelecimento de um equilíbrio, depois de rompido na proporção em que foi rompido, isto é, em que se
passa de um dispêndio de 20% para 50% das exportações,
em menos de um ano, e esse desequilíbrio fosse restabelecido em trinta meses, sem uma atuação enorme do Governo.
Pode-se dizer que o Governo poderia ter agido ainda
mais; pode-se ter o desejo de que o Governo tivesse feito
outras coisas; o que não pode se dizer ~ que o Governo
foi espectador, e muitos menos que eu descrevi o processo. É claro que eu descrevi o processo, e descrevi como
ele foi corrigido, como ele foi encaminhado, como é que
foi mudando a configuração, de tal forma a caminhar na
direção de restabelecer o equilíbrio.
Hã aqui o problema a respeito das conclusões. De fato, o- ilustre Senador não cometeu nenhum pecado, em
matéria de lógica, como aliás é conhecido, e eu tamhém
não esperava que S. Ex• cometesse. A.,s conclusões que se
podem tirar, meu ilustre Senador, não são aquelas a que
V. Ex• se referiu. Acho que a grande conclusão que- se
deve tirar, deste debate tão agradável que se travou aqui
hoje à tarde, é de que ao contrário do que diz o Senador
Roberto Saturnino, não há dois espaços; há realmente
um único espaço no qual todos nós vivemos; hã um úitt: co espaço em que a alguns cabe a missão difícil de tomar
as decisões, e aos outros cabe a missão um pouco merios
dificil de observar essas decisões. A alguns cabe a dificuldade de enfrentar, realmente, os problemas todos os
dias; a outros cabe o papel de espectador. V. Ex• hoje,
que participa, de uma certa forma, de um Governo de Oposição; em São Paulo - não de Oposição mas de um
Governo que estã no Estado - hoje deve sentir as dificuldades da administração.- Hoje sabe o que é se sentar
na cadeira e ter de administrar. O nosso Governador
Franco Montara dizia que não adnlinistrava eiti i:ló"lares,
e está aí pedindo para queagente aumente o limite da
dívida externa, porque ele precisa dos dólares. Porque
uma coisa, realmente, é colocar a questão -em termos
abstratos; uma coisa é colocar a questão de que isso po~
dia ter acontecido, que aquilo podia ter acontecido; eu
disse, hâ trés anos atrás, que o petróleo ia subir; -eu descobri que a taxa de juros ia se modificar; outro-S escreve·
ram não sei o quê. Outfa coisa é operar,-feâhnente, essa
realidade. E não houve uma descrição1 houve uma descriÇão de comÔ se operou essa realidade. possível que
ela não seja satisfatória, que o tipo de operação pudesse
ser melhor. Certamente, pessoas mais competentes podiam fazer melhor. Mas dizer que não agiu, que não se
tentou corrigir isso é realmente, na minha opinião, uma
grave injuStiça, não é; uma postUra raZoá Ver. EU acho que
o Governo tem proCurado agir e agir a cada instante,
agir tentado contraverter as forças que existem, que estão aí fora e que, a cada momento, mudam todo o cenário dentro do qual nós atuamos.
V. Ex• tem dúvida quanto a recuperação da economia
mundial. Eu suspeito, pela pergunta do Jlusire Senador
Roberto Campos, que ele também tem dúvidas sobre a
recuperação da economia mundial. Se V. Ex• for olhar
no nosso_ cash floor, verá que nós não estamos fazendo
nenhuma hipótese sobre uma recuperação da economia
mundial. Agora, eu torço poruma-recupera:ção da economia mundial, eu faço votos para que ela aconteça, eu
acho que e1<.istem sinais de que ela vai acontecer. Mas ela

e.

não foi levada em conta no nosso cronograma de caixa e,
muito menos, na nossa previsão do balanço de pagamentos. Não tem nenhuma idéia de ampliação das exportações oU de uma modificação dos preços para ajudar a
solução do problema. Não, nós estamos trabalhando, ao
contrário do que· Se diz, ma píor hipótese. Eu espero que
seja na pior, iielo menos que é aquela em que não haja
nenhuma"inodific:açào nos preços externos e de que não
haja um momento importante da demanda produzida
poruma recuperação da economia mundial.
-- Muito menos estamos esPerando isso, meu ilustre Senador. Se nós estivéssemos esperando isso, não terÍamos
feito o que fizemos. Nós aumentamos as exportações
84% em 3 anos, enquanto a economia mundial cÜmiriuía
de tamanho. Ora, ninguém faz isso sentado na cadeira,
esperando para ver a economia andar. Só se faz isso trabalhando realmente e agindo na direç3.o correta, porque
não foi 10% ou 20%, aumentamos 84% as exportações
brasileiras, enquanto o comércio mundial estava diminuindo de tamanho. Portanto, não é possível imaginar
que o Governo não aja, que o Governo estã sentado esperando a recuperação mundial. Se ela vier, acho que estamos preparados para tirar os beneficias desse fato. Senão vier, espero que o balanço de pagamentos revele os
núineros que lá estão previstos, mas ela não estã sendo
levada em conta como uma premissa para a consecução
dos objetívOs finais.
V. Ex• se refere aos spreads e eu vi a relação. De fato,
eles são fixados pelo mercado, ilustre Senador. O Brasil é
um País que tem uma dívida substancial, é claro que isso
pesa nos spreads, ê claro que os spreads dos outros estão
subindo, e subiram. V. Ex• quejã o cOnsultou pode consultar o, Enro-money de dois anos para cá e verã o spread
do México chagando no spread brasileiro, quando se
descobriu o quanto o México devia.
- O Sr. Fernando Henrique
ainda.

Cardoso~

Mas, não chegou

O SR. DELFIM NETTO- Evidente que não chegou
ainda, simplesrrieote porque o-Méx:íco é a quarta -reserva
mundial de petróleo, meu ilustre Senador.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso tem petróleo algum, Ministro.

A Polónia não

O SR. DELFIM NETTO- Mas a Polónia não tem
sPreads-i_rlteriores- ãó Brasil.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Tem, sim Senhor.
O SR. DELFIM NETTO- Nãof Os bànqueiros alemães1êrn feito, co.til a Polónia, um certo negócio para re-cuperãf o- qüe-está lá. Nós não te.mos esse tipo de negóCios.
que acontece é o seguinte: o Spfead bfasileiro é
dois e um quarto e todas aquelas outras taxas a que V.
Ex~ se -referiu, rigorosamente iguais àquilO que acontece
no mundo para países parecidos com o Brasil - nada
-mais do que isso.

-o-

Nós podemos dizer: "Bem, você não tem competência". Eu gostaria de, na próxima negociação, colocar na
mão de um dos Srs., para saber se conseguem um spread
menor. Esta é uma prova cabal...
·
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. Ex• propõe
ellt(egar o Governo a nós?
O SR. DELFIM NETTO -

Não ...

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Aceitamos.
O SR. DELFIM NETTO- Só entregar a negociaÇão.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -

Ah, então, não.

O SR. DELFIM NETTó- Assim, V. Ex• não quer.
Eu já sabia.
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O Sr. Fernando Henrique Cardoso- O Governo queremos, mas resolver os problemas criados pelo seu governo, não. Resolvam-nos primeiro.
O SR. DELFIM NETTO - "Nós não queremos os
problemas, queremos só o Governo." (Muito bem!)
O Sr. Fernando H enfique Cardoso - Queremos a politica do Governo. Mas a política errada, feita por V. Ex•,
para estourar nas nossas mãos, não somos tão ingênuos
assim, Ministro. V. Ex• tem que pagar o seu tributo, o
seu imPosto.

O SR. DELFIM NElTO - Pago o meu tributo com
a maior alegria, com a consciência tranqUila de quem está trabalhando realmente na direçào correta e convicto
de que está fazendo isso. Não estou, realmente, procurand() esconder coisa nenhuma, nem há necessidade de
esconder nada.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Então, como V.

Ex• não está procurando escon-der ou o- Euromoney
publica dados errados ou, então, o que eu disse eu sustento.
O SR. DELFIM NETTO......:... O que V. Ex•disseéoseguinte: existe batata com o preço vinte e existe batata
com o preço dezoito. De que batata se trata? B isto QUI=
V. Ex• disse. As condições de mercado são umas para V
Brasil e outras para qualquer outro país do mundo.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - O que estou dii:endo é que as nossas são piores. Estou dizendo a V. Ex'que apesar ...

O SR. DELFIM NETTO - Perdoe-me ilustre Senador, mas V. Ex• queria tirar disso, a conclusão de que o
Governo negocia mal, o que é faLs-o. A verdade é que o
Governo negocia bem. Tanto é verdade, que de todos esses viõte e cinCo pafses e dos outros cento e trinta c tan·
tos que tiveram de renegociar a sua divida, nós fizemos a
nossa Com Um o"utro estilo e continuainos operando ...
O Sr. FernO.ndQ Henrique Cardoso - V. Ex• permitame um pequeno aparte. Eu rnC lembrei de João de Barros
e me equivoquei. V. Ex• vem da linha dos apologetas,
porque é o autor e elogia a obra.

b ·sR. DELFIM NETTO- Eu tenho a obrigação de
elOgiá-la, Peli consciência que eu tenho de que está sendo bem feita.
-O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Vou conceder
a palavra aos Líderes de Partido.

Vamos ouvir o Líder Humberto Lucena, e eu convido
o Sr. Ministro a tomar ãsseÕ.to na Bancada, porque não
haverâ resposta às palavras das Lideranças~

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Lfder, pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro:
O p'Ovo brasileiro vive -aõ&ustiosos momentos de dúvida.
Por um lado, temos razão para duvidar, porque não
sabemos em que momento V. Ex•- formulador inconteste da política económica: deste País desde 1967- estã
dizendo a verdade. Por outro, duvidamos porque não sa-bCmOS ex8.iainente se V. Ex• cometeu erros de concepção,
de incompetência ou se, cOmo dizem alguns memhros do
Governo, apenas tem tido má sorte.
Fica difícil decidir sobre a autenticidade de suas afirmações, porque agorajã se tornou uma praxe, um costume, um vício do povo, não aci-editar no que V. Ex• afir.,.
ma pelos jorr::ais e televisão em suas entrevistas. _
O ilustre Senador Luís Cavãicanti; do PDS, fez recentemente nesta Casa, um pronunciamento que reflete os

~
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tristes dias em que vivemos. Ele mostra, com base em de-clarações públicas de V. Ex•, como suas posições variam

dia a dia ao sabor do acontecimento mais recente, e nunca conforme um plano traçado coerentemente para enfrentar os problemas, pelo menos a médio e longo prazos. Cito, para ilustrar, trechos do discurso do nobre Se-

nador alagoano. Diz ele: _
"as previsões do Ministro Delfim Netto não têm

sido mais felizes. S. Ex.• ao assumir o Ministério do
Planejamento, em agosto de 1979, tev~_estas palavras:
"Nós vamos crescer aceleradamente ao mesmo
tempo em que conseguirmos _um equilíbrio no nosso

balanço de pagamentos e taxas de inflação decrescentes."
O que tivemos-fordese_quilíbrio do nosso balanço de
pagamentos e taxas de inflação sempre crescentes, infelizmente.
Depois, em 22 de agosto de 1979, -eXtravasai! te otimismo do Ministro Delfim Netto:
.. Agora, temos uma tarefa de curto prazo que é
reduzir a taxa de inflação e pôr este País para ãndar,
rapidamente."
Como já reiteradamente lembramoS, ·a taxa de -iriflação não foi reduzida, mas aumentada: de 77,2% paSsou a I I 0,2%.
Nova declaração do Ministro Delfim Netto, em 24 de
setembro de 1979:
"Se tudo funcionar bem, teremos no ano que
vem oportunidade de brigar com a inflação de cerca

de 40%."
Nessa briga, o Ministro levou uma sova tremenda,
porque ao invés de_ 77%, em 1979, a inflação foi para
110% no ano seguinteL
Outro bom augúrio, a 15 de janeiro de; 1_980:
... Não é conceblverque a inflação -não-caia, não adianta chorar. Pode demorar ainda dois ou três meses, mas é
o que vai acontecer."
As taxas inflacionárias já foram tantas vezes iepetidas
que não é mais precisO lembrá-las. A inflação_ caiu para
cima.
E para 1983?
Tenho em mãos uma publicação oficial da SEPLAN.
É uma entrevista do Ministro Delfim Netto aosjorn_a.listas Joelmir Betting, Alberto Tamer, Salomão l::sper e José Paulo de AnNdrade, no programa "Gente", da Rede
Bandeirantes, da rádio de São Paulo, no dia Jl. de dezembro de 1982. O jornalista José Paulo de Andrade. f~
esta pergunta:
.. Ministro, nós já temos o ítidice de inflação do ano;
99,7%, mas com Os-óois fnâfces alcançando os três dígitos, o preço ao consumidor e o custo de produção. Como
o Senhor vê o término do ano c_om estf: índice?" Resposta do Ministro:
-..A inflação foi ligeínimente supeiicii' à do ano passado, se você considerar, ela é praticamerite a do ano passado. E ela vai baixar. Vai baixar agora."
Isso, o Ministrá Delfim Netto declarou no último dia
do ano passado. Pois bem, a inflação de dezembro de
1982 foi de 6, l %, e a do mês de janeiro último - aquele
mês em que o Ministro disse que a inflação iria baixarfoi- de 9%."
Desse perfil de V. Ex', traçado tão fielmente por um
respeitadíssimo parlamentar do partido oficial, emergem
duas alternativas: nu Y. Ex• r;;stava desa.tualizado sobr~_a
realidade do País - talvez, quem sabe, pelo estágio_O._a
área diplomática, em Paris- embora já -tivesse Sido Ministro, quando prometeu encher a panela do pobre e
mandou o agricultor plantar que o governo garantiriaou V. Ex• é o úriíco responsá-Vel pela grave situação econômii::ã-qUe se inSfãlCiti_n_o_PàTS apos·a sua reinVtSUdura
no cargo de Ministro plenipotenciário da área econômi-
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As falsas previsões passaram a fazer parte do ideãrio
de V. Ex• No prinCíPio do ano, V. Ex• afirmava que a inflação- de 83 se situaria no patamar de 70%. Estamos no
5'>' mês e a inflação dos últimos doze meses atinge quase
os 120%, sem perspectivas de baixar aquêm dos três dígitos até o final do ano. E, agora, de quem é a culpa? É do
FMI? .t da maxid~valorização recente que V. Ex• afirmou ser benéfica? OU será dos hortigranjeiros, cujos
preços não se cOnsegue controlar? Ou, ainda, do petróleo
que, a despeito da queda de preço no mercado externo,
continua como eterno pretexto para os insucessos do governo?
-Quem - de sã consciência - poderá crer em V. Ex•
que estimulou empresários nacionais a contrair Cm préstimos no exterior- porque lá os jUros estavarri mais baixos- e, logo a seguir impingiu-lhes uma desvalorização
do cruzeiro de 30% em relação ao dólar? Naturalmente,
responde V. Ex• que isso foi uma decorrência do acerto
com- o FMI para aumentar o saldo positivo da balança
__ corllercial. Foi possível ao empresário não ter prejuíZo,
·repassando- aos assalariados o custo de sua produção?
Exatainente a esse mesmo assalariado- trabalhador ou
funcionário públiCo - a quem V. Ex• insiste em conce-der um aumento ridículo, retirando os 10% do _INPC,
num caso, fixando o reajuste em oitenta e poucos por
cento, noutro; contra uma inflação de quase 120%?
Quem pensa V. Ex' irá acreditar quando disser que a
próxima max.idesvalorização de20%, a ser aplicada, agora, por sugestão do FMI, seria mais uma vez benéfica
para o povo·que_ teria mais emprego, como disse há poucos meSes?
--- Si::rihor- Míilisü·o:
O PMDB, fazendo eco a um sentimento nacional unânime, o acusa de erro básico de concepção. Mas, tam~
bém, o acusamos de incompetência pela constante irhpr"ovisação nos rumos da política económica -e- ilào aceitamos a irresponsável desculpa da má sorte!
Sabemos que o modelo industriaiizarite vem de antes
de V. Ex• Mas quando, no começO dos anos 60, esse niodelo imitativo dos países desenvolvidos em uma economia pobre começa a exaurir-se, foi V. Ex• um dos queredesenhOu o medeio ffiiniendci as suis finhis princ1paiS.
Foi V. Ex• que formulou a diabólica Saída da crise via
empobrecimento de muitos para e-nriquecimento de alguns; e crescimento aparente via amarras de nossa economia aos bancos estrangeiros, estiinulando, pessoalminte, empresas públicas e privadas à captação de recursos no mercado externo.
Senhor Ministro:
Nas Ultimas duas semanas, a prinCipal personagem
das notícias nacionais foi uma tal senhora Ana Maria
Jul. Até um dia antes destas notícias, ninguém sabia
oquem era essa senhora. De repente, ela aterrisa em solo
brasileiro com uma enorme pasta marron e, pelas notícias dos jornais, o Brasil treme com medo da opinião que
ela formará da situação nacional. Essa senhora chilena,
que ninguém nunca convidou para vir aqui, que fala um
português arr~vesado, tem, de rep_ente, __como num passe
de mágica, mais poder ·que o Presidente da República .
Esta senhora vai determinar as medidas que V. Ex~ e os
demais miniStros terão que tOinar e assinar para reCeber
os· empréStimoS de que carecemos de_sesperadamente.
Não importa se suas medidas tenderão a aumentar o desemprego - como certamente ocorrerá - a fome, que
também aumentará, concentrar ainda mais a reilda, destruir nosso parque industrial, entregar nossos recursos,
desvalorizar ainda mais nossa moeda. Tudo o que diga
essa senhora, V. Ex• terá que assinar em baixo e o povo
brasileiros terá que pagar.
Senhor Míilistro:
Nunca, desde as lutas pela Independência, quando
aqui _chegavam os emissários do Rei para recolher os impostos, por cuja razão morreu Tiradentes, nunca, nosso
Pais foi tão vergonhosamente dependente. O PMDB o
acusa, Senhor Ministro, d~ estar destruindo o que resta~-va- de independência em nosso País. Nós o acusamos de
ter sido o mentor absoluto da politica económica que !e-
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vou o Pais a esta bancarrota que nos torna incapazes de
s"ermcis os donos de nosso próprio destino.
~ preciso que V. Ex• saiba porque o critiCamos, Senhor Ministro, apesar de V. Ex• ter, veladamente, jogado
a culpa nos poucos antecessores que, durante um curto
lapso de tempo dos últimos 20 anos, ocuparam o posto
que V. Ex• ocupa de _czar de nossa economia. Não se
pode tirar a culpa dos seus antecessores que irresponsavelmente mantiveram o País no caminho que V. Ex•
traçou e consolidou entre 1967 e 1974. Não se pode diminuir a culpa deles. Mas seria uma leviandade dizer que
deles é a culpa. Porque, Senhor Ministro, nosso probl~
ma, insistO, não foi de imprevidência, foi de concepção. E
esse eàõ V. Ex• cometeu quando, a partir de 1967, impôs
à Nação" o tnodelo eConomicamente dependente, historicamente míope -e socialmente selvagem.
Dependente, porque vincula a nossa economia àquela
dos países desenvolvidos, em vez de, dentro de uma racionalidade histórica, pensar na nossa real disponibilidade de reCursos e sentir as prementes neces~dades do nosso povo.
Míope, porque V. Ex• acredita que o processo social é
como uma equação maiemãtica que tem o povo como
componente inerte e sem função. Não teve em nenhum
momento a visão de que o mundo muda, a sociedade
pensa, as coisas evoluem. E não adianta mais pôr a culpa
no petróleo. A crise que se abateu sobre o mundo teve
início j1.i"stame~te ~m -I'i73(74, anos em que V. Ex• foi
cuidar dos negócios brasileiros ... em Paris. Ficou, portãftto, V: EX• -CiiicO anÕs no epicentro da crise. Deveria
ter procurado conhecê-la melhor pois, enquanto isso,
-nós;por-aqui, atôfiitos, começávamos a ver cair a máscara do milagre brasileiro, prê-fabricado em números fictícios por sua gestão no Ministério da Fazenda, no Gover~
_no MédiCi~ A miopia decorre, pois, da rigorosa falta de
visão para gerir a economia brasileira à luz da crise econômica mundial.
Selvagem, porque para montar seu modelo, para poder copiar aqui as estruturas dos países ricos, para poder
vincular nossa economia àquelas do exterior, V. Ex• deliberadamente _usou sua política económica para concentrar a renda criando uma minoria de-conSumidores cõri1
os padrões da Europa e uma imensa maioria cOm nivel
d_e_vida çla África. V. Ex• transformou nosso país em dois
países: um com o_tamanho de duas Bélgicas e outro com
miséria de dois Congos.
O fesultil.do, SenhOr Ministro, é que o País está vergo~
Il:fiosamente dependente. Como consta ter dito o próprio
Presidente Figueiredo, "O País está com sua honra ferida". E,_ sobretudo ameaçado externamente pelas senhoras A nas Marias do Fundo Monetário Internacional, pelos banqueiros de Nova Iorque, Tóquio e Frankfurt. Pelos donos do petróleo, pelas multinacionais, por todos
que ao longo desses quase 20 anos de gerência de V. Ex',
forain pouco a pouCo se apoderando de parte do País. E
ameaçado, também internamente, pelos motins sociais,
pelas revoltas, pela política selvagem ente anti-social que
V. Ex• e seu Governo nos impôs nestes 20 anos, pela insatisfação que foi paulatinamente sendo criada em toda
a so_ciedade que tem registrado o maior índice de desemprego de sua história- como Comprovam os dados agora divulgados pelo BN H referentes aos saques e depósi~
tos do FGTS no mês de abril!
Será que ê preciso alertar V. Ex' para o que está ocorrendo .em diversos países da América Central? Talvez,
quando V. Ex• conseguir enxergar isso, .seja tarde_ demais. Será, então, que não tocará a V. Ex• a maior parte
da culpa por levar este País à instabilidade institucional
e, quem, sabe, até mesmo à comoção sOcial?
Senhor Ministro:
Nosso próximo fracasso será, não há dúvidas, o festejado supéravit da anunciada balança comerCial exigido,
implacavelmente pelo FMI. Anuncia V. Ex• a meta de 6
bilhões de dólares que espera alcançar no corrente
exercício. É possível que alcance. Todo brasileiro faz votos para que alcance. Mas, como homem público; devo
indagar a V. Ex• a que custo social essa meta será alcançada? Em troca da falência da PETROBRÁS e docalote em seys acionistas? À custa_ da paralisação de um
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sem número de empresas que vêem se empilhar na CA~
CEX os pedidos de importação de matériit.sRprimaS ínM
dispensãvcis à sua produção? Ã custa do aumento do
índice de desemprego porque o empresário - industrial
ou comerciante- não encontra no mercado interno os
produtos similares aos que pretendia importar e porque
a CACEX não libera as Guias de Importação? Ou V. Ex'
acredita que se pode esperar até agosto, quando hâ expectativa do incremento das exportações pela saida da
safra agrícola? Quem irá arcar com os prejuízos até 1â?
Responsabilizamos ainda, V. Ex'. Senhor Min-istro,
pela perda da credibilidade que desfrutava o Banco do
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. sa da soberania naCiOllal, que o sentimento do amor ã
pátria ê privilégio, apenas, de alguns brasileiros que se
encontram sob a égide das legendas oposicionistas. Mas
este ê um sentimento nosso, profundamente arraigado
no nosso coração e a nossa vida pública tem sido um testemunho inquestionável desse procedimento inarredável,
porque sempre colocamos e continuaremos a colocar,
acima de todos os iilteresses eventuais ou transitórios, os
interesse~. supremos e impostergáveis deste Pais.

O amor ao Brasil é um privHégio dos brasileiros, é um
:sentimento que estâ arraigado no nosso coração e o debate não é isento, e o debate não é fecundo, na medida
Brasil no exterior e pelo desastre c0rüáb1f effi que se enexafa em ·que se pretende apenas transferi-lo para um devolveu a PETROBRÁS com a sUa partiClpãÇão riã: Comterminado grupo.
posição do balanço de pagamentos para aumentar o su-·-- O debate pode não ser fecundo, Sr. Ministr~, quando
péravit; ou seja 1 reduzir o estoque estratégico, comprar a
sepretenae-afiançar que hã uma espécie de conluio entre
prazo, mais caro, e vender no ·~pot" à vista e, conseO Gdverno--e O seu' Pai-tido para alienar a soberania naqüentemente, mais barato;
Cioilafporque o Bra-sil foi ao FMI.
Há poucos dias, o Senhor Ministro da-Aeronáutica,
Mas o nobre Senador Roberto Campos e tantos ouna Ordem do Dia relativa à comemoração do Dia da Vi. tros aqui mostraram à saciedade, sem necessidade de reitória disse que a soberania brasileira rião estava posta à
terar os argumentos, çie que o FMI foi constituído exata~·enda. Comunga V. Ex~ com o pensamento do seu colega
mente para preencher essa finalidade e que o Brasil, por
de Ministério? Na verdade, Senhor Ministro, V. Ex• nemaiS_d~
q~atorze vezes, já a ele recorr~u e que países sogocia essá Soberania em cada um dos seus atos no extecialistas e capitalistaS também o têm feito. No entanto,
rior. Como fez na prim6ira- n)dada de negOciações com o
·este convênio, que foi ratificado pelo Coilgresso NacioFMI (e outra já está em curso, e logo virá mais outra)
nal; agora se procura identificar como a fonte de toda
quando autorizou, através do Aviso n9 133 de07 de feveessa alienação quando, na verdade, constitui apenas um
reiro de 1983, o Banco Central do Brasit a renunciar ao
documento normativo comum a todas as organizações
foro nacional e à impenhorabilidade dos bens, violentan-aessa· ri<i.üfreza, ou similares.
do claramente a ConstituiçãO Federal que atribui ao
Nós sabemos que no Fund_o, Sr. Ministro, estão hoje
Congresso Nacional a prerrogativa de dispor dos bens
-mais de cento e trinta e quatro países e que a regra é norda União (art. 43, inc. VI) e à Justiça Federal a compemal, é atribuir a sede desse organismo, o foro para diritência para dirimir os-cOD.flitos oriundos de contratos in-rUir ·as questões- os litígio"s e como no caso o maior coternacionais que a União seja signatária (art. 115, inc.
tista
são os Estados Unidos da América do Norte, este ê
III), e ao Supremo Tríbunal Federal a competência _de
õ foro, o foro estabelec1do no documento, Oretton
processar e julgar originariamente os litígios entre EstaWOvds quando se constituiu o FundO Monetãrio Interdos estrangeiros, organismos -ii:ifernàciõnais e a União,
nacional~---- _
os Estados, o Distrito Federa.l, os Territórios (art. 119,
Nós sabemos, Sr. Ministro, e sabe o-Senado perfeitaitem I).
mente, que também nas relações bilaterais, como aqui
Registre-se, a propósito, parecer do Procurador da
f?i demonstrado -~-~~ciedad~·- é o credor que: impõe o seu
Fazenda Nacional que, apesar de admitir a inexistência
foro". O ar&umeiito exPendido pelo nÕbre Senador Rode disPosição legal que ampare a renúncia ao fõro e à imberto Campos foi de uma clareza m~ridiana, que dispenpenhorabilidade dos bens, estranhamente, neste .caso,
sa
comentários. No entanto, se faz Uma distorç-ão propoconsiderou que não· existem as restrições apontadas, emsital, para-atribUir à ação de V~_Ex\-n9 Ministério, à
bora omitindo a forma negociada.
ação
do GOveriiO~--uiti propôSítõ- ocUlto; q~i sOmente a
Sr. Ministro:
crítica vesga- po"de vislumbrar.
Finalizando, tenho a convicção de_ que a História de
Não ê fecundo e nerit const~utivO _o d~_~ate_ qu~ndo se
nosso País não o_ perdoarâ por ter sido o símbolo mãxiesquec_e um conci:ito ciue-roraqtil ClhO, de manCira lapimo do antinacional e o símbolo máximo do anti-socfal.
dar, pelo Ministro Erna:ne Galvêas: "Quem tem crédito
Era o que tinha a dizer. (Multo bem! Palmas.)
l)Sa o cr_êdi~o. não pede moratória".
O SR. PRESID~NT.E-(NHOc:-õefhOf::.:APfe5íciencia
Não é isento quando se procura assinar com a moraprorroga de oficio, por mais _dez riifnutos,_ a sissâP, Para
tória, sem avaliar previamente as conseqüências de urna
que o Senador Aloysio Chaves ocupe a tribuna.
solução violenta, unilãteral, imposta aos nosS-os credoConcedo a palavra ao nobr_e Senador Aloysio Chaves.
res. O que repres_entaria para a PETROBRÁS, para a
Companh-ia Vale do Rio Doce e as emprdas siderilrgícas
O SR. ALOYSIO CHAVES TCOri:ú)T\def, pronUncia-do grupo SJDERBRÃS, a perda de mais de seis bith__ões
o ·seguite discurso: Seril ieun.iãõ do orador.)__;; Sr. Presi.de liilhas de crédito no exterior, ou ainda a paralisação
dente, Srs. Senadores, ilustre Ministro Delfim Netto:
brusca das lm_pC?rt_ações finaJ!ci~daS âe equi_pa:meti.tOs, de
V. Ex• compareceu, hoje a esta Casa por iniciativa do
petróleo, de -trigo; não ê is_ento, Sr. Ministro, pretenderPDS- do seu Partido- que desejava mais uma vez dar
s_ç-_8.firm~ que_ falta ao Governo a ci-edibiHClade- necesuma demonstração pUblica do prop6Síto de submeter tosária, Para se apresentar perante a Nação e se apresentar
dos os problemas nacionais ao exame, ao crivo do con_~
também no Plano internacional. Que falta de credihilidagresso brasileiro, do Senado da Repúblicã., porque o Gode é essa que levou todos esses países-a virem ao enc·onverno nada tem a ocultar.
_i~ Qas__tir_oposições brasileiras, pãl-a permitir B.o Brasil
Nós estamos prontos a enfrentar--o debate em qual~capl!_r ª~mQratô-r!a, enqual]to n~l_a se e_ngolfam outros
quer terreno, em qualquer circunstância, e V. Ex•, hoje,
países como a Pcilônia e o México'? Que- falta de cre-dibilíde_u uma demonstração disso pela maneira altiva, mas
dade é essa que dá ao Brasil, em meio a essa tormenta, a
essa crise uniyersal, uma posição que outros países em
moderada, como se houve nesse debate, não obstante as
desenvolvimeptQ não s.e -alçaram'?
notórias provocações de que foi vítima·.
Para a OposiÇão o QUé Se cOnClui, nes-ta ilohC, é de que
A-qui, Sr. Ministro; não se deu uma p81avra dã Opoesse debate teria sido inútil, -nüiS- niiài:i ê mais importante
sição para reconhecer o esforço t"xtraordinârio feito pelo
para a democracia, para O seu fortalecimento, do que o
GOverno no setor da agricultura, com quatro grandes safras voltadas para o mercado interno e destinando seus
debate parlamentar que, entretanto, só ê fecundo quan~
do é isento e a Oposição--õãO se houve com isenção, Sr.
excedentes para a exportação. Não se falou no arroz, no
Ministro; a Oposição Substituiu o debl:\te pela encenação
m1lho, e de outros cereais em que o Brasil, hoje, é autosuficiente. EsfõfCO qUe tem, também, cOncorrido em alta
teatral e vazia- e, por isso rilesnlo; inS:CeitáVeL
escala para criar novas. oportunidades de trabalho e abrir
O debate pode não ter -SidO fecundo, na medida em
--nOvos horizontes pãra o desenvolvimento deste País.
que a Oposição desvirtuõu, quando pretende C]ue a defe-

e
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Aqui se falou de uma versão, de uma declaração atribuída a um jornalista estrangeiro. No entanto, aqui não se
referiu, por exemplo, ã opinião do Banco Central da Alemanha Ocidental, do Sr. Klaus Kohler, quando afirmou,
também ontem, em Frankfurt, que mesmo sem ajuda fi~
nanceira dos bancos internacionais o Brasil conseguirá
superar suas dificUldades. Idêntico ponto de vista está
expresso no estudo divulgado ontem pelo Banco Nacional do País. Não foram os jornalistas, é o Banco Central
da República Federal da Alemanha, é o Banco Nacional
do País, são instituições de5te porte que vêm e mostram a
credibilldade e o ac-erto da conduta do Governo brasilei-

ro.
De sorte que eu poderia, Sr.- Ministro, alongar-me nestas ~onsideraç~e_s p~r_a demonstrar que exatamente hoje,
aqui, tivemos Uma oportunidade exc(:pciorial não só de
ex~OüOar, de esmiuçar esses problemas mas também,
sobretudo, de evidenciar o acerto como se' tem conduzido V, Ex•
V. Ex~ está numa posição difícil. V, Ex• ê o responsável maior pela condução dessa política econômica financeirá. V. Ex.' já disse, com muita verb_i e corn uma certa
dose de ironia, que hoje _é um esporte nacional falar mal
do Ministro Delfim Netto~
V. Ex• se transformou numa espécie de pára-raios das
~-iras--de todo mundo, mas quando passar esta tormenta,
daqui a alguns anos, quando se fizer análise e avaliação
correta deSte período, o julgamento, que só a perspectiva
histórica_ p~~mite:_será favor~ve!. a V. Ex•
V. Ex• poderia dizer que esta é uma observação amarga. Eu diria no superlativo concreto absoluto, amaríssima observação, no momento em que V. Ex~, por todos
os lados é atacado e vitupérios e acusações infundadas
lhe são dirigidas. Horiiens do porte de V. Ex• não foram
feitos para serem julgados pelos seus contemporâneos,
V. Ex• ainda terá esse julgamento de todos nós, eles foram feitos, sobretudo, para terem seus procedimentos e
suas condutas julgados pela História,
Vamos chegar a época em que se fad1. esse reconhecim~nto, qUando se há de_ proclamar o grande serviço que,
neSta difíCil cOiijuOtura dá vida nác-ional, V. Ex' preStou
ao Brasil.
É a ante'?ipação d~e julgameqto que o seu Partido
_ f~ hoje,_atr~vés do s~u Líder, agradecendo o comparecimento.d~ v_. Ex• ao Senad_o, a maneira correta, lúcida,
perfeita, exata, como expós os problemas, a meneira altiva e digna como respondeu às invectivas, e r~pondeu
não âs críticas mas às objurgatorias que foram lançadas
contra V. Ex'
V. Ex• saí daqui, recolhendo este aplauso que se não~
l;Iflânime, tenho certeza de que estã na consciência de todos os homens de bem.
Ministro Delfim Netto, receba o reconhecimento e a
gratidão do seu Partido, 0- PDS, que hoje se viu honrado
com a presença de V. Ex• nesta Casa.. que tambêm a honrou, pela exposição extraordinária que fez sobre problemas de tal magnitude para o Brasil, neste momento.
Er.a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!

Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Srs. Benadores, Sr. Ministro:
- _O C9ngresso NacjQnal. recebeLJ.. hoje a, visita_ de_ uma
das mais autê.o.ticas figuras do mundo contemporâneo,
Durant_~ a conv.ers.a no Salão de_ Recepção do Senado, o
Rei Juan Car1os__teve oportunidade de dizer que a coisa
mais difícil do Governo ey;i a..callstrução dCmocrâtiCã. E
na ç_onstrução democrátiCa, iiiafS-Ciiticil do que o diálÕgo
~ pojítico, era a justificação do comporta~ento =~C?nômi
co tínanc_eir'?•-_J;r~ ditar salário, el-a eni::ontraf--vf:rl:ias
para fazer obrM: -ou _não encontrar verbas.
Neste instante em que V. Ex~ vem a este Senado e não
__ deixa nada sem resposta e que foi quase que objeto de
um julgamento bem duro de 30 interlocutores que esta-o:-vam íilscritos e 12 tiveram oportunidade de se fazerem
ou~·ir, V. Ex• _não faltou a nenhum, nenhuma pergunta
ficou sem resposta. Todos.somos testemunhos da manifestação pronta de V. Exf- do que foi passivei dizer do seu
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comportamento à frente do seu posto que com sua inteHgência, com sua dedicação, com suã equipe, tem enfrentado todas as dificuldades que o País vem sendo desafiado.
Neste instante, a Mesa e a Presidência têm apenas a dizer a V. Ex•: muito obrigado, Sr. Ministro por ter Com-

parecido a esta Casa.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO _PELO SRJAI- _
SON BARRETO NA SESSÃO DE 5-5-83 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORAI)OJ1, SERIAPUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores: _
.
. ,
Os acontecimentos de Santa Catarina, por sua gravidade, obrigam-me a vir a esta tribuna hoje à tarde. O

professorado do meu Estado está em gr~ve, por razões
legítimas, debaixo de pressão e de ameaças, mas reivindicando legítima e democraticamente aquilo que entende
de seu direito.
Na verdade, durante a campanha para o Governo do
Estado, a criatividade do Sr. Esperidíão Amin, hoje Governador, não foi além da proficiência em esCrever longas cartas, demagógicas, inclusive, à população. Cito
uma delas, dirigida especificamente à administraÇão
pública - ao funcionalismo - onde além de inúmeras
outras garantias, afirmava que a concessão de aumentos
salariais que superassem seinpre os índices inflacionários
do período, na freqUência determinada pelo custo de vida, era compromisso seu.
Diante das condições de vida que assolam toda a população do País, mercê da política mláj:le e obtusa do
Governo Federal, em que os Estados foram levados à falência, os profeSSores CatãririerisCs e-TUnciõ'iiãr_iciS' públicos, em geral, tiveram reposição salarial abaix.o ·dos
níveis iriflacionários e dos níveis do INPC. Isto não constitui" novidade! É da essência do modelo desgarantir direitos adquiridos, como níveis salariais e garantias assistenciais, através de uma inflação programada, de modo a
aumentar o desemprego e forçar uma competição por
baixos satârios entre os trabalhadores.
Os professores de Santa Catarina; como vanguarda intelectual e classe mais numerosa, dentro do funcionalis-mo público do Estado, tomou em ·suas mãos a tarefa de
corrigir as disparidades geradas por esse modelo econômico.
Trata-se, além do mais - e é preciso salientar - de
um ato de sacriffcio consciente em favor da própria classe e do restante da população.
também, um ato heróico, porque sabem dos riscos que correm, das perseguições que lhes pode promover a oligarquia ainda organizada em termos de Governo, que ata, sem quaisquer
escrúpulos, !adas as instituições sociais.
O que defendem e o que solicitam os profesSores do
meu Estado?
Depois- de permanentes contatos, inclusive com O'en·
tão candidato a Go_vernador, que assumia conipromissos
públicos e através de documentos assinados, estãO a
cobrar, exatamente, o cumprimento daquelas promessas.
De reajuste salarial, por exemplo, de 60% em abril, sem
parcelamento, porque não é fato desconhecido para o
atual governador que o reajuste salarial proposto, que
chega no máximo-a 40%, não atende às necessidades do
funciOi'ialismo estadual, numa situação de intensa carestia e inflação. Alegam eles que:

a

"Se considerarmos apenas o INPC do período
compreendido entre novembro/82 (último reajuste)
e abril/83, chegamos a um ínclice de 51,1%. Entendemos que o JNPC se coloca sempre abaix.o da inflação, concluindo que somente um reajuste de 60%
em abril pode repor o poder aquisitivO de outubro."

O que defendem mais os professores?
.. Um reajuste semestral de 15% acima do INPC, a partir de out_ubrof83, pois quando estabeleceu a obrigatoriedade de reajustes semestrais de acordo c_om o I]'lfPC, o
Governo federal reco_nheceu a impossibilidade concreta
de sobrevivência dos trabalhadores brasileiros com salârios reajustados anualmente, mesmo _que_ de forma parcelada. Reconheceu, inclusive, a necessidáde de evitar a
perda do poder de compra da população, que gera restrição do mercado interno e o acirramento dO processo
recessivo."
Que mais estão solicitando os professores?
"Um plano de carreira do magistério catarinense, feitO
com participação dos professores, através de sua entidade representativa, a ALISC", porque entende que ..os
professores constituem categoria das mais numerosas no
quadro do funcionalismo estadual. Mesmo considerando a importância social da função do educador, esta categoria coloca-se como das mais mal-remuneradas no
.EstadO-P.ar isso é necessãrio repor o poder aquisitivo do
magistério, como Condição bãsica para elevar suas condições técnicas, didáticas e pedagógicas, visando-se, assim, à melhoria de qualidade educacional".
Insistem e reivindicam também a elaboração de um
novo Estatuto do Magistério do Estado de Santa Catarina, com participação dos professores, através de sua en~
tídade representativa, a fim de que pOssam dispor de um
instrumento capaz de_ permitir-lhes acesso funcional, ga-raDtias que, ftiClusive, privistas na Lei n~ 5.692: 13.\' salário, eleição das diretorias pela comunidade escolar,
concursos anuais de ingresso e remoção, promoção e
acesso_ii.Utoniâticos, resolução da situação dos designa~
dos etc.
Os professores de Santa Catarina têm sentido, a cada
ano que passa, a queda da qualidade do ensino no Esta·
do. Esta realidade é claramente demonstrada em dados
oficiais1 que apresentam uma crescente evasão, ainda
mais alarmante nas últimas séries do 1~ Grau.
E vamos dar, a título de exemplo, apenas um dado,
qUe demonstra bem a perversão do modelo educacion;;tl:
~·De cada mil alunos que iniciam a primeira série,
717 não completam a 8• série. Este dado angustiante
não toca ainda na questão do rendimento e aprovciitamento escolar. Os professores sentem na pele a
existência de alunos semi-alfabetizados ao término
da 8• série...

É este dado angustiante, que atinge os educadores do
meu Estado, que estão embutidos nesse movimento grevista, que merece a solidariedade da Bancada Federal do
PMD B e que traduzo, aqui, no apoio que faço, irrestrito,
à luta que vêm empreendendo.
-Acresce, mais, que toda essa manifestação que vem
ocorrendo, hoje, em Santa Catarina:, com apoiO de seta~
res que fogem à categoria do funcionário Público, vem
sendo tratada com descaso e sob ameaça, através de colocações feitas, mais uiila vez, por cartas, tentando jogar
_ a opinião pública contra aqueles que, de maneira ardei- ri\, organizada e consciente, entendem da necessidade de
_fa~r u_m_confronto com o Sr. Governador, no sentido de
que S. Ex.• adote os compromissos que assumiu publicamente durante a campanha e que não podem ser esquecidos S-ºb.nenhllm pretexto.
_Nwna: longa carta em que faz colocações que merecem
contestação, com longo introito sobre a situação do Es~
tado, o Sr. Espc:ridião Amin afirma;· no segundo parágrafo da página doi~:

•'Tenho consciência de que a dispensa de servidores- na quadra Qe dificuldades que nossa economia atravessa - agravaria o problema social, em
cuja solução o Governo tem a obrigação d~ despen·
der seus melhores esforços.,-, Essa ameaça velada, de dispensa em massa está, agora,
sendo feita através dos meios de comunicação, numa
tentativa de abortar o movimento grevista.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez nã.o fosse este o
melhor lugar para digredir e informar que, em todos os
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movimentos sociais importantes da história (como na
greve de Turim, em 1922 ou na dos metalúrgicos paulistas em l979)_a_fab~::ic;ação de uma recessão, pelo aumento
desproporcional dos preços, com vistas ao fechamento
das pequenas indústrias e à diminuiÇão do trabalho nas
grandes empresas tenha sido a mais original e a mais inteligente das formas criadas pelas classes dominantes
para conter o ímpeto organizativo das massas trabalhadoras.
Mas a natural associação de idéias sobre a ameaça que
paira sobre o professorado catarinense obriga-me a colo~
car em fõcO também essa questão.
Eis por que, no parágrafo seguinte (página dois, terceiro parágrafo), o__ Sr. Esperidião Amin complementa:
"O corte dos investimentos em obras foi determi·
nado imediatamente pelO que signifiCa em termoS de
contenção de despesa. Mas esta via, se levada ao extremo, priva a sociedade do beneficio direto de
obras em selares essenciais - tais como saúde e. educação, por exemplo- e impede a geração de milhares de empregos. Assim, embora forçado ao corte de investimento, tenho procurado evitar a paraliaação total das obras."
Veja Sr. Presidente, vejam, Srs. Senadores, que ameg.:ça transparente! O Govc:rn"ador Esperidião procura
jogar a responsabilidade de uma crise sobre a outra. P_a,rª
as obras não por que o Estado já está falido pelo festival
de mordomias e gastos publicitários com a manipulação
de índices de opinião pública em grandes revistas nacionais ou na sustentação de setores visceralmente corrompidos da grande imprensa catarinense, mas porque os
professores "não têm espírito público".
A malícia de tal gesto é maior do que se pensa!
De uma só penada, com o treino de quem aprendeu,
por longa prática de embromação, a ser objetivo, o Governador Esperidião mata inúmeros coelhos de uma só
cajadada:
- anuncia que não atenderá também às promessas da
campanha sobre a saúde e a educação (esta 6ltimajá obviamente em crise total); ·
-ameaça com o desemprego noutras áreas, procu~
rando jogar outros setores das classes trabalhadoras
sobre o professorado catarinense;
___,acena com a mesma preocupação para o pequeno e
médio empresário da construção ciyil;
- acena com a ameaça de ..paralisação total das
obras". contra o empresariado em geral.
Goebels não teria sido mais proficiente em matéria de
manipulação de sentimentos coletivos, através do uso da
comunicação de massas!
Já em parágrafos seguintes, o GoVernador ESperidião
faz o jogo do_ "bom moço compreensivo e incompreendido" que iermina por esta interessante constatação (2vparágrafo da página 3):
"De minha parte, reconheço que o reajuste pro~
- posto não atende satisfatoriamente as aspiiações e
necessidades do funcionalismo estadual, nem chega
a remunerar adequadamente o frabalho realizado
pelo servidor."
Ora, Sr. Presidente, é uma questão de justiça. Ou Sua
Excelência era itresponsãvel durante a campanha ou estava mistifican-do. Assumir compromissos públicos- o
povo tem memória! - de garantir, como compromisso
de honra seu, aquilo que é de justiça, ou seja, a nãO defaM
sagem dos vencimentos dos funcionãrios submetidos a
um processo iriflacionário que lhes tira o direito de
sobreviver.
Por isso, se hã justiça a fazer, que se faça! Existem recursos. Se S. Ex• cobrar, por exemplo, do Governo Federal aquilo que perde o orçamento de Santa Catarina, através de esforço exportador que o Estado faz e não rece-
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be recompensa ou compensação por parte do Governo
Federal, haveremos de manter aquilo que ê fundamental.
Como no exemplo a·nferior,- o-- parág-r.il."fo em tela se

completa no imediatamente a seguir, que informa:
"Todavia, posso asseverar que, dentro dos limiR
tes que as circunstâncias impõem, chegou~se, com
estes índices de reajuste, ao máximo permitido pelas
finanças estaduais. Uni -índice maior do que o jâ definido implicaria na absoluta impossibilidade de pagamento dos servidores estaduais."
Tradução: ao contrârio do que propaga a vasta edispendiosa matéria paga do Govefno, informando 9ue o
Governo só tem dinheiro para ganhar tempo meOtindo à
população atravéS de anúncios jocosos, como o que ~
nho às mãos, fica comprovado que existem duas verdades no Estado de Santa Catarina: a publicada nos jornais
e revistas de circulação nacional e a triste realidade brasileira.
Trago aqui, publicado na revista Veja, que foi riiuito
atenciosa à campanha do Sr. Esperidião Amin, mostrando fantasiosas índices do GALLUP, interessante publicidade,
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nunciando, em primeiro lugar, a farsa do processQeleitoral, quando S. Ex' assumia compromissos_ públicos por
escrito pcranic a comunidade e os nega agora, de safda, nO- Governo. ·mostrando uma Õutra realidade distinta
daquela que denunciávamos então. E_lTl segun.do lugar, ameaça agora nosso professorado, que está, lá nas ruas,
sofnmdo a violência, sofrendo a perseguiçào e até a ameaça de. demissão, mas cumprindo aquilo que é das elites verdadeiramente conscientes, que estão a encampar a
luta de setores da classe trabalhadora que, por mais débeis, por menos organizados, não podem assumir esta
postura demo-crática e legítima, de defesa de suas reivindicações. Por isso, nesta oportunidade, solidarizo-me
co-m a-greve dos professores.

Jã

Acho que o momento ê de confronto.
Os governantes deste País devem assumir verdadeiramente uma outra postura durante o processo eleitoral e,
mU:itõ mais do que isso, devem primeiro cumprir o que
dizem em seu discurso.
Todos afirmam que a meta ê o homem, mas no momento, em vez de se atender ao homem, procuram-se razões econdrnicas para se preterir rehdndicações que são
legítimas e que fazem parte das garantias mínimas para
que nossa população possa continuar sobrevivendo, apesar desses desgovernos.

Aliás, seria importante cObrar da revista Veja e do
GALLUP uma satisfação à opinião pública .do meu EsPor isto, manifesto a minha mais irrestrita solidariedatado, porque, quando insistfariios com os responsáveis
de aos professores do meu Estado, na certeza de que não
pela revista e pelo Instituto que os índices apresentados
s_erão derrotados, aconteça o que acontecer. Que tentem
durante a campanha eleitoral eram completamente disviolentar, perseguir ou demitir professores, Santa Cataritorcidos e manipulados, a revista insistia em afirmar que
na ainda vai se libertar das oligarquias que a desservem e
aqueles dados correspondiam à coleta que haviam feito
--vamos
nos impor ao conceito do País, por um~ postura
de opinião pública. E hóje o que fazem, no máxíffiO, -e
democrãtiCa e mais aberta.
mais
publicar, na sua revista, resultados dizendo que acertaEra isso que queria dizer. (Muito bem!)
ram nas eleições. Quer-me parecer-- e toda a Nação
sabe - que não havia necessidade de se fazer pesquisas
eleitorais em São Paulo, no Paraná ou em Minas Gerais;
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JAIporque as perspectivas de eleição do PMDB eram tranSON BARRETO EM SEU PRONUNCIAMENqüilas. Mas em Santa Catarina apresentavam o índice de
TOc
15,18% que, de antemão, garantiam uma vit_ória do PDS
por 3_60_ a 400 mil votos. Encerrada a eleição, constatouSANTA CATARINA
se que não chega a I%. Foram míseros 11 mil votos para
JÁ DECIFROU A CRISE*
o Governo do Esta.do e 1.600 VotOs p"iii'a o SenadO Federal, a demonstrar que estavam manipulando e distorcenOs dólares sumiram. Por isso, 83 ê o ano da crise. Mas
Santa .Catarina decidiu enfrentá~ la. Mesmo sabendÕ que
do. Por isso estão na obrigação moral de- prestar satisfações à comunidade, sob pena de ficar comprovada a
nesses tempos de sinistrose é impossível passar ao largo
denúncia que fazíamos de Qt.ie as pesquisas eram manida crise que desafia o Pafs. Como todos os Estados, Sanpuladas.
ta Catarina padece as conseqUências da retração económica. Mas, sem dúvida, é um Estado bem aparelhado
Mais uma vez, parece-me que prestando serviço :i
para SUportar os efeitos do combate à inflação e_do desequem lhe deu tão fundamental ajuda, o Governo de San~
quilíbrio do balanço de pagamento porque, por exemta Catarina publica, na Veja do dia 4 de abril do corre~te
plo,
tem uma das mais ajustadas distribuições fundiárias
ano uma insólita propaganda, Diz lá:
do País, baseada na pequena propriedade, o que certa"Santa Catarina já decifrou a-ci-ise. Por isso, ape-mente atenUa uma série de problemas sociais. Além dissar dos ventos contrários, a média do desempenho
so, o Estado pode exibir um d~s mais expressivos índices
ae atiVidade económica em relação à população: quase
catarinense é excepcional: de 1970 a 1982 a economia estadual cresceu, em média, 10,6%-~o-ano, enmetade dos três milhões de catarinenses está alistada na
quanto o PIB evoluiu de Cr$ 543 bilhões para Crli l
sua valente força de trabalho. Por isso, apesar dos ventos
trilhão e 821 milhões em moeda de hoje. No mesmo
contrários, a média do desempenho catarinense é excepperíodo, a renda per capita, uma das maiores do
cional: De 1970 a 1982 a economia estadual cresceu, em
-t:iléaia, I 0,6% ao ano, enquã.nto o PIB evoluiu de Cr$ 543 _
País, evoluiu de USS 1.042,91 para USS 2.672,81."
bilhQes para Crli I trilhão e 821 milhões em moeda de
ê uma publicação que nada tem a ver com a triste rea~
boje. _No mesmo período, a renda per capita, uma das
lidade, repito, da nossa gente, violentada pelo processo
maiores do País, evoluiu de USS 1.042,91 para USS
inflacionário e pelo alto custo de vida. Vai, entretanto,
2.672,81. Essa economia assim calibrada engajou-se no
mais longe a publicação:
· e5forço exportador Corri toda a sua eficiência e disciplina.
Santa Catarina é, hoje o Estado mais industrializado da
··os catarinensesjá entenderam o significado dOs
região do sul, ostentando a invejáVel taxa de crescimento
novos tempos. E vão mostrar ao País que é possível
global de 5% em 1982.
prosperar sem importar todos os dólares que edifi-Os catarinensesjá entenderam o sigriificado dos novos
caram a esfinge da dívida e da dúvida."
tempos. e vão mostrar ao País que é possível prosperar
Essa é a progaganda do Governo do Estado, provavelsem importar todos os dólares que edificaram a esfinge
mente muito cara, onerando os cofres do Estado, enda dívida e da dúvida. Vamos decifrã-lajuntos._Vamos
quanto restringe os vencimentos e_ retira condiçÕes de
çrescer.
sobrevivência ao nosso funcionalismo, em especial aos
Publicado-na-Vej-a--.....-44-..83~-pdg.--i22
nossos professores. Por isso é que nós estamos aqui de-
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MÃR/0 MAIA NA SESSÀO DE 9-5-BJ.E QUE,
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MÁRIO MAIA- (Para discutir.)- Sr. _P~esi
dente, Srs. Senadores:
O Projeto de Res.olução n"' 109/81, cuja redação final
está -em-discuSSão, autoriza a Comparlhiã de- Habitação
do Acre - COHAB - ACRE, a contratar operação de
crédito no valor de CrS 1.070.825.000,00, correspondentes a -i .450.000 UPCs, quando o valor nominal destas era
de CrS 738,50. Acredito que esse valor sofrerá a devida
correi;ão monetária", Uma vez que a UPC, nesta data em
que está sende.aprovado o projeto, beije, será bem outro,
pois que atualmente, a UPC está valendo Cr$ 3.588,6.3.
Aliás, iildago da MeSa se essa correçào serâ feita agora
na redação final ou Se será feita pelo órgão financiaáor?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nos termos
do contrato.
_O ~R. MÃRIQ'MAÍÁ-,::.:_ Agradecido a V. Ex'.
Então, d~ acordo com a UPC atual, esses Cr$
1.070.825LOOO,OO, equivalerão no presente, para o meu
Estado, a CrS 5.203.513.5oo:oo. Destina-se eSsa quantia
à execução do Plano Nacional de Habitação Popular, o
PLANHAP, no Acre, abrangendo o período de 1980 a
1985.
Para ser justo, o pedido desse crédito teve início quando o então Governador do Acre, o Sr. Joaquim Macedo,
solicitou à Assembléia Legislativa do meu Estado, e a
obteve, a- devida autorização para o endividamento, através da Lei Estadual n"' 692, de dezembro de 1969, que
dispõe sobre a execução do Plano no Estado do Acre
para referido período,
Das gestões do Governador junto aos órgãos competentes -como sejam: Presidência do BNH, Banco Central, Ministério da Fazenda, e, por fim, a obtenção de
autorizaÇão do Conselho Monetário Nacional- resul~
tou a Mensagem Presidencial o n'i' 232/81 ao Senado Federal, encaminhado a esta Casa em 25 de junho de 1981.
-Estava assinada pelo Presidente em exercício, o VícePresidente Aureliano Chaves. A Mensagem tomou nesta
_Ca.sa_o número 127/81.
C_om os pareceres favoráveis das Comissões de Economia e Constituição e JUstiça, de 9 a 16 de setembro de
1981, respectivamente, o projeto de resolução ficou apto
a ser incluído na Ordem do Dia. Foi incluído na Ordern
do dia, pela primeira vez, em 3 de nõvembro de 1981.
Sr. Presidente, fiz levantamento do processo que deu
origem ...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Termino jâ Sr. Presidente. Só vou lembrar a um pequeno histórico, para concluir as minhas considerações
sobre o projeto, agradecendo e me congratulando com
esta Casa por o ter aprOvado e estar o projeto agora em
redação final.
Esta proposiéão entrou na Casa no dia 25 de junho de
1981 e foi distribuída ao nobre Senador José Fragelli,
Relator da Comissão de Economia, que lhe deu parecer
favorável em 6-8-81. Em 9-9-81, parecer favorável da
Comissão de Economia. _Em 9-9-8 I foi o projeto distribuÍdo ao nobre Senador Bernadino Viana, Relator da
Comissão de Constituição e Justiça, que, por esta Comissão, deu parecer favorãvel em16-9-81. Foi, então, encaminhaào à Secretaria-Geral da Mesa, e, em 3-11-81,
incluído na Ordem do "oia. Em 4-11-81 teve votação adiada, por falta de quórum. Desta data, de 4-11-81 at~ 3~
12-81, freou na Ordem do Dia, não sendo apreciada por
reiterada_ falta de quórum. No dia 12-12-82, foi arquiva~
, do_ porque ternlinara, a sessão Legislativa. Verifica~se
qüe dürante o ãiicY -de 1"982 o projeto permaneceu na Se-

1818 Qliarta-fcira 18

cretaria do Senado, sem que nenhum Senador da Re-p6blica, representando o Estado do Acre - e senadores
havia aqui que pedisse asua inclusão em pauta. Portanto

durante todo 'a ano de 82 o projeto permaneceu na Secre-taria do Senado, sem que o nobre colega Senador Jorge
Kalume ou o Senador José Guiomard, então vivo, pedisse a sua inclusão em pauta.
Chegando agora ao Senado e verificando que o projeto estava arquivado, tomei a providência do seu desarquivamento: Qual não foi a minha surpresa, Sr. Presidente, quando o companheiro de bancada do Estado do
Acre, nosso opositor, o ilustre Sendor Jorge Kalume, do
PDS, tentou obstruir o meu pedido, encaminhado à
Mesa requerimento para adiamento da apreciação de
meu requerimento de desarquivamento. A muito custo,
por intermédio da Liderança do seu Partido, consegui
dissuadir o Senador JorSe Kalume, e S. Ex• retirou, en·
tão, o seu requerimerito de pedido de adiamento de meu
requerimento de desarquivamento.

De qualquer forma, Sr. Presidente, me congratulo
com o Senado Federal, com a Liderança do Governo,
porque estive ausente do Senado durante uma semana e
tive a surpresa de verificar que o ilustre Senador Jorge
Kalume mudara de opinião e, na minha ausancia, concordou, por final, que o projeto entrasse em pauta, e o
projeto foi aprovado.
Portanto, neste instante, terminadas as divergencias
sobre o projeto, congratulo-me com a Casa, com o Sena·
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do da Rep6blica, e agradeço à Mesa e ã Liderança do
PDS, por terem concordado em colocar o projeto na Or·
dem do Dia, sendo então aprovado.
Deixo aqui registrado nosso empenho e nosso esforço
pai-a que o projeto tivesse aprovação, uma vez que ~ notório o desinteresse que outros senadores tiveram sobre
este mesmo projeto, de grande importâricia pará o Estado do Acre, porque a operação de crédito aqui aprovada, autorizando o endividamento do Estado, destina·se à
construção de casas populares, principalmente nb Projeto Tucumã, que tive oportunidade dC visitar recentemente, verificando que está inacabado, com as ervas dani·
'nhas invadindo as caSas, que estão com suas obras a
meio caminho ou paralisadas, havendo até depredação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a
V. Ex• (Muito bem!)
TERMO DE CONVENIO
Termo de Convênio entre o Senado Federal, representado por seu Presidente, Senador Jarbu Pa99arlnho, e a Fundação Nacional Pro-Memória, represen·
tada por seu Presidente, Dr. Marcos Vinlclos Vllaça,
para intercâmbio de material hemerográflco de microfilmes e assistência técnica, que se regerá pelas
cláusulas e condições seguinte.

Cláusula Primeira- O Senado Federal doará à
Biblioteca Nacional coleções de jornais antigos, constantes da relação anexa ao presente Convênio, bem como
forneccr-lhe-á, quando do interesse dela, cópias de mi~
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crofilmes, dentro dos padrões técnicos de microfilm.agem
sistêmica internacionalffiente adotados.
Cláusula Segunda-O Senado Federai, em 1983 e
1985, imprimirá as edições de atualização do Catálogo
Coletivo de Periódicos Brasileiros em Microformas.
Cláusula Terceira -A Bibiloteca Nacional fornecerá à
biblioteca do Senado Federal não somente cópias de-microfilmes dos periódicos doados, senão também outras
que ao Senado interessem e para obtenção das quais ele
contribuirá com os respectivos fllmes virgens, até um total de duzentos rolos anualmente duplicados.
Cláusula Quarta- A Biblioteca Nacional prestarâ orientação técnica na microfilmagem da documentação
histórica do Senado Federal, comprometendo-se, para
esse fim, quer a treinar no Rio de Janeiro funcionát:ios
da biblioteca do senado, quer a enviar servidores seus a
Brasília, contanto que em ambos os casos corram as despesas de passagem e hospedagem a expansas do Senado
Federal.
Cláusula Quinta -O presente Convênio, com prazo
de vigência at~ dezembro de 1986, poderã ser renovado,
se assim o entenderem ambas as instituições.
E por estarem de acordo com os termos, deste Conv!nio, o Presidente d_o Senado Federal e o Presidente da
Fundação Nacional Pro-Memória o subscreveram em (4)
quatro vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que tamb~m o assinam.
Brasilia, de novembro de 1982. - Jarbas Passarinho
-Marcos Vinfcios Yi/aça.

República Federativa do Brasil
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QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 1983

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• 180, OE 1983

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA OA67•SESSÃO,EM
18 OE MAIO OE 1983
L t -ABERTURA
L2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor
Presidente da República
- N•s 94 a 97/83 (n•s !61 a
164(83, na origem), de agradeci-

mento de comunicação.

1.2.2- Ofícios do Sr. 11'Secretário da Câmara dos Deputados

Comunicando a aprovação da seguinJ~ matéria:
-

- Projeto de Lei do Senado n~'
223/82 (n• 6.819(82, na Câínarados Deputados), de autoria da Comissão Diretora, que altera a estrutura da Categoria Funclonal de
Técnico em Comunicaçã:o=:social
do Grupo-Outras Atívid"ades de
Nível Superior do QuadrO Permanente do Senado Federal, e dâ outras providências. (Projeto enviado
à sanção em 16-5-83)

do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n' 5.452, de 1"' de maio
de 1943.
- Projeto de Lei da Câmara n"'
-Projeto de Lei da Câmara n~>
29/83 (n~' 4.616/81, na Caia de Ori-' 34/83 (n"' 4.258/80, na Casa de origcm), que revoga o art._61' _da Lei n~' gem), que introduz alteração no
Decreto-lei n9 9.760, de 5 de se3.4(9, de 5 de julho de 1958, e detembro de 1946, determinando a
termina outras providências.
reserva de parte dos terrenos de
-Projeto de Lei da Câmara n~' marinha para a construção de casas
30/83 (n• 4.563/81, na Casa de ori- de pescadores.
gem), que altera a redaçào do art.
- Projeto de Lei da Câmara n~'
446 da Consolidação -das Leis do 35/83 (il"' 4.122/80, na Casa de oriTrabalho, aprovada pelo Decreto- gem), que altera o art. _31' da Lei n~'
lei nl' 5.452, de I~> de maio de 1943.
1.508, de 19 de dezembro de 1951,
-Projeto de Lei da Câmara n~> que regula o processo das contra31/83 (no4.524/81, na Casa de ori- venções definidas nos arts. 58_ e 60
gem), que torna obrigatória a apre- do Decreto-lei n9 6.259, de_10 de fesentação de Certificado de Regula- vereiro de 1944.
ridade de Situação - CRS quanto
- Projeto de Lei da Câmara n•
ao Fundo de Garantia -do Tempo 36/83 (nl' 3.776/80, na Casa de oride Serviço - FOTS para os fins
gem), que altera o art. 830 da Conque menciona.
solidação das Leis do Trabalho,
- Projeto de Le:i da Câmara n9 aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452,
32/83 (n9 330j19,de ori- de !9 de maio de 1943.
gem), que àispõe Sobre a concessão
-Projeto d_e_Lei da Câmara n 9
de financiamentos agrícolá.s, e dâ
J7j83 (n9 3.981/80, na Casa de orioutras providências.
gem), que acrescenta parâgrafo ao
art. 225 da Consolidação das Leis
-Projeto de Lei da Câmara n~'
áo Tra"balho, ap-rovada pelo
33/83 (n9 4.283/81, na Casa de oriDecreto-lei n~' 5.452, de ]9 de maio
gem), que acrescenta parâgraro ao
de 1943.
art. 459 da Consolidação das Leis
Encaminhando â revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

nacãSã

Autoriza a Prefeitura Municipa.l de Osasco, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 528.418.166,50
(quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e cinqüentJI
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado
de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução n"' 93,
de 1I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar o montante de sua dfvida consolidada em
528.418.166,50 (quTnhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e
cinqUenta centavos), correspondentes a 715.529 UPCs,
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqUenta centavos),
vigente em janeiroj81, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado, junto à
Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na
qualidade de agente financeiro do Banco- Nacional da
Habitação - BNH, destinados ao financiamento de lotes urbanizados; urbanização de conjuntos habitacionais
e financiamentos de equipamentos comunitários ou
públicos; da construção, ampliação ou melhoria de habitação de interesse social (Programas PROFILURBE,
FINC/FINEC e FICAM), naquele Municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 10 de maio de 1983.- Senador Nilo
Coelho, Presidente.

Ata da 67• Sessão,
em 18 de maio de 1983
I• Sessão Legislativa Ordinária
da 47• Legislatura
Presidência dos Srs. Nilo Coelho, Henrique
Santil/o e Martins Fillw.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal- Eunice MichHes- Fábio Lucena
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueíros
- José Sarney - Alberto Silva - Helvídio Nunes João Lobo - Almir Pinto - Virgflio Távora- Carlos
Alberto - Martins Filho - Humberto Lucena - Nilo
(•j Republicada por haver saido com irtcorreçãoJlO DCN- Seção Hde ! 1·5:_83,
.
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- Projeto de Lei da Câmara n"
38/83 (nll 3.773/80, na Casa de ori~
gem), que estabelece normas sobre
carga e descarga de mercadorias
em transporte rodoviário, e dã outras providências~
-Projeto de ~ei _da Câmara- n9
39/83 (n9 528/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a contagem,

DIÁRIO DOCONGRESS_ü NACIONAL (Seção I!)

-Projeto de Lei da_Cân)ar;J, n9
SENADOR FÁBIO LUCENA
49/83 (n9 4.295/81, na Casa "de oriM - -__:: RetenÇãO Mpefa união-de recurM .
gem), que acrescenta dispositivo ao -sos destiOadÕs ãos Estados e MuM
art. 89 da Lei n~' 5.107, de_l3 de se~ ~icípi_os.
tembro de 196ô- Fundo d.e GaM
1.2.10- Leitura de projeto
rantia do t_e_mpo do Serviço.
.;.- Projeto de Lei da Câmara n'i'_
-Projeto de Lei do Senado n9
50/83 (nl' 4.351)81, na Casa de ori: 91/83, de autoria do Sr. Senador
gem), cjue dispõe Sõbre a criação do Fernando Henrique Cardoso, que
Colégio Agrícola de Garanhuns, dispõe sobre representação contra
no Estado de Pernambuco.
lei ou ato normativ_o inconstitucio~

para efeitos previdenciários, do
tempo correspondente ao exercício
do mandato_ de Prefeito Municipal.
1.2.3- Pareceres encaminhados
- Projeto de Lei da Câinara n~"
40/83 (nll 215/79, na Casa de ori~ à Mesa
gem), que acrescenta dispositivo ao
1.2.4 - Leitura de projetos
art. 49 da Lei nll 4.504, de 30 de novembro de 1964 - Estatuto da
-Projeto de Lei do_ Senado n'i'
Terra,
90/83, de autoria -~o Sr. Seil.adõr
- Projeto de Lei da Câmara n~'
NelsonCru.:_neiro, que dispõe sobre
41/83 (n~' 4.255/80, na Casa de oria obrigatoriedade de seguro nos
gem), que acrescenta parágrafo ao
hospitais e estabelecimentos similaM
art. 791 da Consolidação das_ Leis
res, nas condições e para o fim que
do Trabalho, aprovada pelo
especifica.
DecretoMiei n~' 5.452, de li' de maio
-Projeto de Resolução n~'
de 1943.
43/83, -de autoria do Sr. Senad_or
- Projeto de Lei da Câmara n9
Heiuiciue Sfantillo,- que altera a- ieM
42/83 (n~' 73/79, na Casá de oriM
dação do inciso XI do art. 239 do
gem), que dispõe sobre o parcelaM
Regimento Interno do Senado Fementa dos débitos da União, dos
deral.
Estados, Territórios e Municípios
1.2.5 - Comunicação da Presipara com a Previdência Social, e
dência
determina outras providências.
- PrOjeto de Lei da Câmara n.;o
-Prazo para oferecimento de_
43/83 (n~' 536(79, na Casa de oriM
emendas ao Projeto de Resolução
gem), que altera a redação do art.
n~' 43/83, lido anteriormente.·
3~' da Lei nl' 6.463, de 9 de no~
vembro de 1977, que torna obrigaM
1.2.6- Requerimentos
tória a declaração de preço total
- N~'s 664 a 666/83, de desar-_
nas vendas a prestação.
quiVatnento de pr-oposições que
- Pr~jeto de"" Lei _·da Câmara n9
mencionam.
44/83 (n<:> 193/79, na Casa de oriM
gem), que altera a redação dos arts.
1.2.7 - Comunicação da Lid"e76 e 81 caput, da Consolidação das
rança do PD~
Leis do Trabalho - CLT, aprova~
da pelo DecretoM!ei n~' 5.452, de J9
- D_e substituição de membro
de maio de 1943, para acrescentar em comissões permanentes.
os itens previdência- soCial, eduM
cação, saúde e lazer à cláusula que
1.2.8 - Comunicação
define salário mínimo.
-Do
Sr. Senador Lourival Bap-·Projeto de_ Lei da Câmara n~'
tista, que se ausentará do País.
45/83 (n" 427(79, na Casa de oriM
gem), que conslde_ra ins_alllbr.es as
1.2.9 - D~scursos do Expediente
atividades do pessoal empregado
nos serviços de limpeza urbana de
SENADOR L-UlZ .CAYALcoleta e destino do lixo, e dá outras _ _CANTE _ Declarações do Sena~
providências.
dor Nilo Coelho, veiculadas no jor- Projeto de Lei da Câmara n~'
na! "O Globo"', de- ontem-, cOn46(83 (n~' 4.236(80, na- Casa de oriM
trárias à proposta de voto descogem), que acrescenta di_spositivO à
berto na convenção partidária que
Consolid_açãu das Lejs do TrabaesCOlherá o candidato à Presidência:
lho, aprovada_ pelo Decreto-lei n9 da República_.
5.452, de 111 de maio de 1943.
SENADOR ALBERTO SILVA
- ProjetO de Lei da Câmara n9 - Reexame da cota de profundida47f83 (n9 5.615/81, na Casa de o ride do porto de Luiz Correia..:.__ PI.
gem), que introduz alteração na Lei.
-SENADOR HENRIQUE SANn.;o 6.649, de 16 de maio de _1_979,
TILLO- Projeto de resolução enM
que regula a locação predial urbacaminhado à Mesa, de sua autoria,
na.
que esfU.belece norma para o caso
de não~atindimento ã. requerimen~
-Projeto de Lei da Câmara nl'
to -de in-formações.-48/83 (nl' 5.019/81, na Casá. de origem), que dispõe sobre a criaçãq do
SENADOR HUMBERTO LUCEIVA - Apelo ao Ministro da
Tribunal Regional do Trabalho da
13 .. Região, com sede em João PesM
Justiça _em prol da liberação de
pessoas detidas arbitmriamente em
soa, Estado da Paraíba, e dá outras
João Pessoa~ PB.
providências.

na! dirigida ao ProcuradorMGeral
da República, alterando o art. 29 da
Lei n9 4.337, de 111 de junho de
1964.
-
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Coelho - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- João CaiM
mon - José Ignácio -Amaral Peixoto -Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco~ Murilo
Badaró - Fernando Henrique CardosQ- Severo Gomes - Henrique Santillo - Roberto Campos - José
Fragelli- Saldanha Derzi- Affonso Camargo..:... Ãlvaro Dias- Jaison Barreto- Carlos Chiarelli- Octavio Cardoso
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores, Havendo número regimental, declaro aberta a sessão,
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr, l~'MSecretário procederá à leitura do Expediente.
_ É lido o seguinte

1.2.11 -Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão ex~
traordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa.

1.3- ORDEM DO DIA
1.3.1. ::.....: R.equérimento
Nl' 667/83, de inversão da Ordem do Dia. Aprovado.
- Projeto de Resoluçã_o n~'
90/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Riacho da Cruz
(RN), a elevar em CrS
3.072.000,00, o mOnta-nte de sua
dívida consolidada.. Aprovado. TenM
do usado da palavra em seu encaminhamento o Sr. Martins Filho~
Ã Comissão de Redação.
- Requerimentos n~'s 569 e 660,
de 1983, de desarg_uivamento da_s_
proposições que mencionam. Aprovados.
- Projeto de Lei da Câmara n~'
35/79, (n~' 1.657/75, na Casa de oriM
gem), que autoriza o Governo Federal a instituir a Fundação Universida_de Federal d~ Campina
Grande, e dá outras providências.
Discussão encerrada após usarem
dá palavra os Srs. Humberto Lucena e Marcondes Gadelha, ficando a
votação adiada para o dia 111 de ju.M
nho próximo, nos termos do Requerimento n9 668/83.
- Projeto de Lei da Câmara n9
32/81, (n~' 3.033f76, na Casa de oriM
gem), que altera dispositivo da Lei
n~ 4.59~. de 29 de dezembro -~e
1964, que "regula a profissão de
corretor de seguros", e dá outras
providências. Aprovado nos termos
do substitu-tivo da Comissão 'deLegislação Social. Ã Comi_ssão de Re·
dação.
--Projeto de Resolução n~'
198/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Resende(RJ) a elevar
em Cr$142.580.000,00, o mcintarite
de sua dívida consolidada~ Aprovado. Ã Comissão de Redaçã_o.
- Projeto de Resolução n9
57j82, que _a_u_toriza o Gcivei'nú do
Estado do Rio Grande do Sul, a
elevar em CrS 206.675.000,00, o
montante de su_a divida consolidada, Aprovado. Ã Comissão de ReM
dação.

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N9 94/83 (n~' 161/83, na origem), de 17 do corrente,
referente à promulgação dos Decretos Legislativos n9s 21
a 24, de 1983:
N~' 95/83
(n~' 162/83, n-a origem), de 17 do corrente,
referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n9s 521, 549 e 548, de
1982.

N~' 96/83
(nl' 163/83, na origem), de 17 do corrente,
referente à promulgação das Resoluções n~'s 167 a 192,
do corrente _a_no.

N<:> 97/83 (n~' 164/83, na origem), de 17 do corrente,
referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n~'s 120, 124 e 128,
do corrente ano.
Oficio do Primeiro Secretário da Câmara dos

D~puta

dos
N~' 130/83, de 16 do corrente, comunicando a aproM
vaçào, sem emendas, do Projeto de Lei do Senad_o n~'
223, de 1982 (nl' 6.819/82, na Câmara dos Deputados),
de autoria da Comissão Diretora, que altera a estrutura
da Categoria Funcional de Técnico em Comunicação
Social do _GrupoMOutras Atividades de Nível Superior do
Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 16M5M83.)

O FICIOS
Do Sr. 19 Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetas:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 29, DE 1983
(N~' 4.616/81, na Casa de origem)
Revoga o art. 61' da Lei n~' 3.419, de 5 de julho de
1958, e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J<:> Fica revogado o art. 6<:> da Lei
de julho de 1958.

n~'

3.419, de 5

Art. 29 O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias da publicação desta lei, dará integral cumprimento
às doações previstas na lei n9 3.419, de 5 de julho de
1958.
Art. 3<:>
cação,
Art. 4~'

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
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- - LEGISLAÇÃO CITADA
-Projeto de Resolução n'
87/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Guaxupê (MG), a
elevar em CrS 184.350.600,00, o
montante de sua divida consolida~
da. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n"'
98(82, que autoriza
Prefeitüia
Municipal de Porto Alegre (RS), a
elevar em CrS 584.224.200,00, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À ComiSsão de Redaçào.
-Projeto de Resolução n"'
124/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Botelhos (MG) a elevar em CrS 50.888.600~00~ O mOntante de sua dívida consolidada.
Aprovado. Ã ComisSão de Redação.

a

-Projeto de Resolução nl'
l32j82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Delfinóp-61is (M(;), a-

elevar em CrS 50.888l>Otl,OO, o
montante de sua dívida consolidada, Aprovado. Ã Comissão de Redacãc.
- Projetp de ResoluçãO n-9
27J83, que autoriza- a Prefeitura
Municipal de Ponta Porá (MO), a
elevar em Cr$ 82.687.033,17, o
montante de sua dívida consolídada. Aprovado. À ComiSsãO de- Re--dação.
- Projeto de Resolução n9
28/83, que autoriza a -Prefeitura
Municipal de Chapada dos Guimarães (MT), a elevar em Cr$
127.877.086,90, o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. À
Comissão de Redação~ --Projeto de Resolução n9
36j83, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Norte a
contratar empréstimo externo no
valor de USJ 20,00.0~000.00, destinado ao programa _de investimentos no Estado. Aprovado. Â Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução nl'
41JS3, que autoriza o Go_verno do
Estado do Piauí a elevar em Cr$
36.722.513,00"; o montante de sua
dívida conSolidãda. Apro\'ado. Ã
Comissão de Redação.
- Projeto de Lei da Câmara n9
141/82, (n' 6.756(82, na· casa de
origem), que dispõe sobre a criação
e transformação de cargos e empregos na Secretarfa do Tribunal Federal de Recursos, e dá outras
providências. D~scussão adiada
para o dia 17 de junho do corrente
ano, nos termos do Requerimentõ
"' 669/83.
- Requerimento n9 506/83, solicitando a convocação do MinistroChefe do Serviço Nacional de Informações, General Octá via
Aguiar de Medeiros, para, perante
o Plenário do Senado federal,
prestar esclarecifuenios- SObre as
atividades daquele órgão. Votação
adiada por falta de quoro.m, após

usarem da palavra os Srs. Henrique
SariHifo, "José lgnácio, Virgílíõ Távora ·e Murilo Badaró.
I .4- DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO
- Esclarecimentos sobre a posÍçàÕ
de S. Ex, a respeito da construção
da Ferrovia do Aço, face as concluSões- á que-chegou- o Sr. Ministro da
Fazenda ao ser na sessão de ontem, interpeladO pelo orador, s-obre
O assunto.

- Redação Final d~ projeto de
Resolução n9 206/81. que autoriza
a .Prefeitura MuniciPal de Buritis
(MO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00.
Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Resolução n~
38/83, que suspende a execução do
parágrafo único do art. 144 da Lei
n9 2.655, de 21 de dezembro de
1979, do Município de Maeei6, Estado de A lagoas. Aprovado. Ã Co~
missão de Redação.

-Projeto de Resolução n9
SENADOR ÁLVARO DIAS -c 39/83, que suspende a execução do
Observações sobre o desempenho
art.26, § 3~', daLein94,881-A, de6
do Sr. Ministro Delfim Netto, por de dezembro de 1965, no tocante às
ocasião de seu Comparecimento ao
expressões "de dois cargos de Maplenário do Senado para prestar in- gistério, ou". Aprovado. À Comis~
formações sobre a dívida externa e são de Redação.
sua administração pelo Governo.
2.3- DISCURSOS APÓS A
1.5 - COMUNICAÇÃO DA ORDEM DO DIA
PRESIDENCIA
SENADOR MÁRIO MAIA Término do prazo para apresentação de emendas aos Projeto"s de
Resolução n~s 23 e 3_5, de 1983.
!_6 -.DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 68•SESSÃO,EM
18 DE MAIO.DE 1983
2.1- ABERTURA
2.2-0RDEM DO DIA
- Redaçào Final do Projeto de
Resolução n9 167/81, que autoriza
a Prefeitura- Municipal de Vazante
(MO), a contrata(operaçãO de cfédito no valor de CrJ: 30.725.100,00.
Aprovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n~' 168/81, que autoriza
ã Prefeitura Municipal de Itanhorril, (MG) a cOntratar operação de
crédito no valor de Cr$
23.224.600,UO.- ApiOváda.:- Â promulgação.
- Redação Final do Projeto de
R.esolução n~ 177/81, que autoriza
a-Prefeitura Municipal de Itumirim
(MG), a Contratar operação" de crêdito no valor de Cr$ 19.132.400,00.
Aprovada. Ã promulgação.
- Reda.ção Final do Projeto de
Resolução n~' 197/81, que autoriza
a Prefeitura -MunicipaL de- O_l!tO
Fino (MO), a contratar operaÇãÕ
de crédito no __v-alor de Cr$
25.000.000,00. AproVada. Á Prõmulgação.
_ - Redação Final do Projeto de
Resolução n~' 200/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Ilicínea
(MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 84.684.600,00.
.,.__provada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n~' 205/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Pavão
(MO), a contratar operação de crê~
dito no valor de Cr$ 30.725.100,00.
Aprovada. Ã promulgação.

Apelo ao Sr. MiníSirO doS Tfans..

portes no sentido de estender sua
viagem de inspeção do trecho
Cuiabá-Porto Velho ao trecho
eorto Velho-Rio Branco.

SENADOR NEU>ON CARNEIRO - Reivindicação da Associação dos Deficientes Físico"s dO
Município de Frederico
Westphalen~RS, aprovada pela Câmara Municipal daquela comunidade, no sentido de que aquela edilidade se empenhe junto ~o Legislativo -Federal em prol de medidas
que visem amparar o deficiente fi_sico na legislação prev_idenciàr~a.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Denúncia
formulada pelo Sindicato dos Estivadores ·do Porto de Santos, sobre
irregularida_des qu_e teriam ocorrido ern operações de carga, naquele
porto, envolvendo o navio .. Balder
Dona".
SENADOR MAURO BORGES
- Prevalência que tem sido dada à
Secretaria de Planejamento da Presidência da República sobre a dívida externa e balança comercial, em
detrimento dos diferentes setores
da administração federal.

Ú ~DESIGNAÇÃO ])A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
3-ATO DECLARATóRIO
DO PRESIDENTE
·N, I, de t!Í83
4-ATOS DO PRESIDENTE
N9s, 73, 74 e ·75, de 1983.
5.- MESA DIRETORA
6- LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO D,I.S COMISSOES PERMANENTES

LEI N' 3.419, DE 5 DE JULHO DE 1958

Autoriza o Poder Exem.tivo a doar aos seus ocupantes as porções que integram o terreno situado na
cidade de Maoaus, Estado do Amazonas, incorporado
ao Patrimônio da União Federal em virtude de deferimento, em seu favor, de herançlljllcente de Júlia Costa e Zulmira Amorim, e dll outras providências.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. l~' to Poder Executivo autorizado a doar aos'
respectivos ocupantes as porções que integranl o terreno
com frente para as Ruas Comendador Amorim. Xavier
de Mendonça e WHken de Matos na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas, incorporado ao património da
União Federal em virtude de deferimento, em seu favor
de herança jacente de Júlia Costa e Zulrníra Amorim.
Art. 21' As porções doadas do terreno serfio estabele-cidas em conformidade com o registro das ocupações,
para cobrança das taxas, existente no Serviço do Património da União ou, na falta deste, pela prova de ocupação permitida pelas extintas proprietárias.
Parágrafo único. No caso de,_ por suas dimenções ou
configuração, as porções de terreno não se ajustarem às
exigências das posturas municipais, o Serviço do Património da União, com audiência da partes interessadas,
fará a recomposição dos lotes.
Art. 3~' A Delegacia do Patrimônio Nacional em
Manaus procederá a todas as verificações necessária à
ratificação das extremas do ah.tdido imóvel da União, na
conformidade das escrituras originais existentes- e devidamente regístradas.
Art. 41' A doação autorizada nesta lei será feita em
relação às diversas porções, cuja ocupação vinha sendo
pernlitida, tanto pelas extintas proprietárias do imóvel
considerado bem vacante, como pelas autoridades do
Patrimônio da União, mediante a cobrança de uma taxa
aos respectivos o-cupantes.
Art. 5~' Para que as pessoas, que se fixaram regularmente nas diversas porções que integram o terreno referido nesta lei, possam receber o documento legal da
doação da área ocupada, é necessário comprovar perante a Diretoria Geral do Património da União:
aja ocupação permítída, ta-nto petas extintas proprie-tárias do bem vacante e pelas autoridades do Património
da União, corn relação das benfeitorias úteis, construídas às suas próprias expensas;
h) a situação de seu estado cívil, atestado de vida, profissão e residência.
Art. 6<:> A União reservará ao seu património, na
área total do ltnóvel cuja doação a diversos ocupantes ê
autorizada nesta lei, a porção de terreno localizado na
esquina da Rua Xavier de Mendonça com a Rua Alexandre Amorim, necessária á construão de um edifício de 3
(três) pavimentos destinado ao funcionamento de um
Patronato de Menores, em cujo pavimento térreo funcionarão ambulatório, lactário e os serviços de merenda escolar.
Parágrafo único. Para compensar os ocupantes da
área destinada ao edifício educ-acioi-lal e assistencial de
que trata este artigo, que deveriam ser comtemplados na
doação autorizada nesta lei, a Diretoria do Património
da União entrará em entendimento imediato com os interessados, devendo, nesse caso, ser elaborado um plano
especial de construções, no terreno doado, a ser executado com os recursos da quota destinada aos Serviços Assis tendais no Estado do Amazonas, pela Superintendência do Plano de Valorização Económica da Amazónia,
atendendo-se os ocupantes acaso prejudicados.
Art. 7~ Imediatamente à decretação pelo Poder Executivo da doação, a Diretoria Geral do Património da
União providenciará sõbre a organização da relação dos
ocupantes do terreno doado, aos quais deverá ser expedido o titulo de doação respectiva mandando, por sua vez,
delimitar a área referida no art. 11' desta lei, e proceder na
forma do art. 2~' e seu parágrafo único.
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Art, 8~> O decreto de doação, a que se refere esta lei,
deverá ser buixado dentro de 60 (sessenta) dias de sua vi~
gência.
Art. 9~' Esta lei entrará em vigt;>r nos termos do regulamento que for expedido para sua e;".._icução. _
ArL 10. Revoga~-se as disposições em _contrário.
Rio de Janeiro, ó de julhõ de 195-8; 137~> Oa-Ii!.Clepei"léência e _7Cfl da República. -JuscelinO KubitiChi!ck Lucas Lopes.
(Âs ComiSsões de CiiiiStâuição e

caSo de oposição conjugal ou paterna, poderá a mulher
oU O menor recorrer ao suprimento da autoridade judiciária cOtnpeiente.
Parágrafo único. Ao riiarído oU pai é facultado pleitear a r!!scisão do contrato de trabalho, quando a sua
co-riHiiiiilção for suscetível de acarretar ameaça aos
vínculos d~-famHi~. perigo manifesto às condiçàes pecu-liares da mulher ou prejuízo da ordem física ou moral
para o menor.

itiSi(ça e ie Fi-

nanças.)

(Às Comissões de Constituição -e Justiça e- deLegislação Social.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 30, DE 1983
(N~> 4.563-BfÚ, na Casa de origem) ·
Altera a redação do art. 446 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nY 5.452,
de lY de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:
Art. [\> O art. 446 da Consolidação das Leis d_o_T_rabalho, aprovada pdo Oecreto-leí nl' 5.452, de l 9 de maio
de 1943, passa a vigOrar com a seguinte fedação:
"Art. 446. Presume-se autorizado o trabalho
do menor de 2t (vinte e um) e maior de 18 (dezoito)
anos, podendo o menor, em caso de oposição do pai
ou do responsâvel legal, recorrer ao suprimento da
autoridade judiCiãiía C-Orilpeteilfe."
Art. 21'
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto--lei

n~'

5.452, de 19 de maio

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 31, DE 1983
{N~> 4.524/Sl,·na Casa de origem) ·
Torna obrigatória a apresentação de Certificado
de Regularidade de Situação - CRS quanto ao Fundo de Garantia do Tempo de Seniço - FGTS para
os rms que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> A empresa que participar· de liCita-ção para
compra, obra, serviço ou alienação promovida pela Ad·
rriinistração Pública Federal, direta ou indlreta, fica
obrigada a apresentar Certificado de Regularidade de Situação- CRS quanto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.
Parágrãfo" úilico. Idéntíca exigência será cUmprida
pelo interessado na obtenção de financiamento, erilpréStimo;jsenção, auxflio, subvençàq, concessão de serviço
públiCo oU Outro bimefR:io aSsem-elhado concedido por
órgão da Admiriistração Públh;:a Federal, direta ou indi-reta, e, quando for o_caso, por estabelecimento de crédito e seus agentes financeiros.
ArL 2~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.

de 1943.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLegl.sli:zçào Sociãl.)
·

TITULO III
D~

Normas Especiais de Tutela do Trabalho

PROJETO DE LEI DA CÁMARA W .t!, DE 1983
(N~> 330-B/?9, na Casa de origem)
D~spõe

sobre !!. ~::nm:essãn de fimmciamentº"s ªgri-

colas, e dá outras providências.

CAPITULO IV
Da Proteçiio do Trabalho do Menor

SEÇÃO (
D~sposições

Gerais

Art. 408. Ao respon&ãvellegal do menõr -é _faCultado
pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o
serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem tisica
ou moral.

O Congresso Nacional decreta:
Art. fi' A concessão de financiamentos agrícolas fiC.ã
condiCíoriada à comprovação de que, na propriedade
onde deverão ser aplicados, existam empregados sob o
regrme da Lei n~> 5.889, de 8 de junho_ de 1975.
Art. 29 O Poder Executivo, através do Ministério da
Agricultura, regulamentará a presente lei no prazo de 90
(noventa) dias, dispondo, inclusive, sobre o número
mínimo de empregados em cada propriedade e considerando, principalmente, a área a ser utilizada com o plantio e a lavoura a que se destii'1am os financ!ameiJtOS~
Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.

TITULO IV

LEGISLAÇÃO CITADA

Do Contrato Individual do Trabalho

LEI N• 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973

CAPITULO I
Disposições Gerais

Art. 446. Presume--se autorizado o trabalho da mulher casada e do menor de 21 a,nos e major de 18. Em

Estatui normas reguladoras do trabalho rural, e dá
outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso- Nacional decreta _e _eu
sancióiio a seguinte Lei:
Art. IQ As relações de trabalho rural serão reguladas
por esta Lei e, no que com ela não colidirem, pelas nor-

Maio de 1983

ma_s da _Consolidação das Leis do Trablaho, aprovada
pelo Decreto-Ie(número 5.452, de I~> de maio de 1943.
Parágrafo único. ~Observadas as peculiaridades do
ttãbalho rural, a ele também se aplicam as Leis núineios
605, de 5 de jan-eiro de 1949; 4.090, de 13 de julho de
1962; 4.725, de 13 de julho de 1965, com as alterações da
Lei n~> 4.903, de 16 de dezembro de 1965 e os Decreto-leis
númefos 15, de 29 de julho de 1966; 17, de 22 de agosto
de !966 e, 368, de 19 de dezembro de 1968.
Art. 2~ Empregado rural é toda pessoa física que,
em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços
de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário.
Art. 39 Considera-se empregador rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurfdica, proprietário ou
não, que explore ativídade agroeconómica, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou através de
prepostos e com auxíJio de empregados.
§ !~> Inclui-se na atividade econômica, referida no
caput deste artigo, a exploração industrial em estabelecimento agrário n_ão compreendido na ConSolidação das
Leis do Trabalho,
§ 2~> Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiVe-rem sob direção, controle ou administração de outra, ou
ainda quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo económico ou financeiro rura~ se-rão_ responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Art. 49 Equipara-se ao empregador rural a pessoa
física õü. jui'fdica que, habitualmente, em caráter profissioniil, e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante utilização do trabalho de outrem.
Art. 5~> Em qualquer trabalho contínuo de duração
superior a seis horas, será obrigatória a concessão de um
intervalo para repouso ou alimentação, observados os
usos e costumes da região; não se computando este intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas de trabalho have"rá um período mínimo de onze horas consecutiv"as de descanso.
Art. 69 Nos serviços, caracteristiCamente intermitentes, não serão computados, como de efetivo exercício,
os intervalos entre uma e outra parte da execução da tarefa diária, desde que tal hipótese seja expressamente ressalvada na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Art. 79 Para os efeitos desta Lei, considera-se trabalho noturno o executado entre as vinte e u_ma horas de
um dia e as cinco horas do dia seguinte, na lavoura e, en-

tre as vinte horas de um dia e as quatro horas do dia seguinte, na atividade pecuâria.
Parágrafo úníco. Todo trabalho noturno será acres·
cido de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a remuneração normal.
Art. _89 Ao menor de 18 anos é vedado o trablho noturno.
Art. 99 Salvo as_ hipóteses de autorização legal ou
decisão judiciária, só poderão ser descontados do empregado rural as seguintes parcelas, calculadas sobre o salário mínimo: .
a) até o limite de 10% -(vinte por ·cento) pela ocupação -da morada;
b) até"25% (vinte e cinco por cento) pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região;
c) ~diantamentos em--dinheiro.
§ 19 As deduções acima especificadas deverão ser
previamente autorizadas, sem o que serão nuias de pleno
direito.
§ 2~> Sempre que maís de um empregado residir na
m·esma morada, o desconto, previsto na letra a deste artigo, será dividido proporcionalmente ao número de empregados, vedada, em qualquer hipótese, a morada coletiva de famílias.
§ 3>i Rescindido ou findo o contrato de trabalho, o
empregado será obrigado a desocupar a casa dentro de
trinta dias.
§ 41' O Regulamento desta Lei especificarã os tipos
de morada para fins de dedução.
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Art. 10. A prescriçãO dos direitos asseguradOs por
esta Lei aos trabalhadores rurais só ocorrerâ após dois
anos de cessão de contrato de trabalho.
Parágrafo único. Contia o mehor de dezoito anos
não ocorre qualquer prescrição.
Art. 11. Ao empregado rural maior de dezesseis
anos é assegurado salârío niffllriiO Iíxido -ein valor correspondente à metade do salário mínimo estabelecido--

"'para o adulto.
Art. 12. Nas regiões em que Se-aGata a plantação
subsidiária ou intercalar (cultura secundária), a cargo do
empregado rural, quando autorizada ou permitida, será
objeto de contrato em separado.
Parágrafo único. Embora devendo integrar o resultado anual a que tiver direito o empregado rural, a plan~
tação subsidiária ou intercalar não -poderá compor a parte correspondente ao salário mínimo na remuneração geral do empregado, durante o ano agrícola.
Art. 13. Nos locais de -trabalho rural serão observadas as normas de segurança e higiene estabelecidas em
portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 14. Expirado normalmente o.contrato, a empresa pagará ao safrista, a titulo de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 (um
doze avos) do salário merisal, por- mês de serviÇo ou
fração superior a 14 (quatoi-Ze) dias.
Parágrafo único. __ Considera-se- contrato de Sáfra o
que tenha sua duração dependente de variações estacionais da atividade agrária.
Art. 15. Durante o prazo do aviso-prévio, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, o emPregado
rural terá direito a um dia por semana, sem prejufzo de
salário integral, para procurar outro trabalho.

(Às Comissões-de Agricultura, de Economia e de
Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 33, DE 1983
(N'i' 4.'283-B/81·, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 459 da ConsOlidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'i'
5.452, de ]9 de maio de 1943.
,
O Congresso Nacior:ial decreta:

Art. I'i' Acrescente-se ao art. 459 _da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei :t:J'i'
5.452, de--19 de inaio de 1943, o seguinte § 2'1,
renumerando-se, em conseqUência, o atual parágrafo único como § 19:
"Art. 459
··-··-··"·---·-~··-'-'"'····--·•·•
§ I•
..... _, ___ ~~---·--··-- .. ·-··--··§ 29 Os salârios devidos e não pagos nos pratos
estipulados no parágrafo anterior sofrerão _atuali~
zação monetária correspondente à variaÇão- do va~
lar das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTNs no mês imediatamente anterior e juros de 1% (um por cento) ao mês para cada período
de 1 (um) mês, ou fração, de atraso."
Art. 2'? Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS i.ÉIS DO tRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1'? de maio de
1943)

TITULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPITULO II
Da Remuneração

Art. 459 O pagamento do salário, qualquer que seja
a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por
período superior a um mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e gratincações.
Parágrafo-ún-ico, Quando o p<tganlento houv~, sido
eStiPUlado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar,
at~ o décimo dia Util do mês subseqUente ao vencic!_o.
-_QuandO houvei--Sido estipulado por quinzena ou semana, deve ser efetuado até o quinto dia útil.

( Ãs Comissões de Legislação Social e de Fi-

1823

Art. 65. O SPU poderá reservar em zonas rurais,
terras da União para exploração agrícola.
Parágrafo único. Além das compn::cndidas na área
da Fazenda Nacional de Santa Cruz e da Baixada Fluminense, o Ministério da Agricultura indicará as terras que
devam ser reservadas e elaborará o plano do aproveitamento das mesmas, opinando sobre o regime apropriado
á sua utilização.
~rt. 66. A utilização das terras de que trata o artigo
anterior fica subordinada às seguintes condições:
a) não exceder cada lote de 20 (vinte) hectares, salvo
em casos especiais, ajuízo do Ministério da Agricultura;
. b) só serem os lotes cedidos, sob qualquer forma, a
quem não seja proprietário de terras cuja área, somada à
do lote, não exceda de 20 (vinte) hectares;

nanças.)

DE

PROJ-ETO
"LEI DA CÂMARA N• 34, DE !983
(N"' 4.258/80, ·na Casa de origem)
-IntrOddZ alteraçio no D~creto-lei n9 9.760, deSde
setembro de 1946, determinando a reserva de parte
dos terrenos de marinha para a construção de casas de
pescadores.

-o Congress_o Nacional decreta:
Art. J9 -6 -~t. 65. do Decreto-lei n9 9.760, de 5 de seLembro de 1946, passa a vigorar
rações:

c~m

as seguintes_alte-

"'Aff.-óS". ú Serviço de Patr.inlônio da União"
- SPU, pode"rá reservar, em zonas rurais, terras da
União para exj>iOração agrícola e terrenos de mari-- ~~~~f~ co~s_(~,!Jção_de casas çfe p_e~cador~s.
J?arâgrafo único._ Para o fim do disposto neste
-··artigO~- ~erras~ até~ das compreendidas na área da
Fazenda Nacional de Santa Cruz e da Baixada Fluminense, serão indicadas pelo Ministêrii:) da Agricultura, e os terrenos de marinha, pelo Ministéríõ
dõ Interior, atia vês de planos dispondo sobre o seu
aproveitamento e sobre o regime apropriado à sua
utilização."
Art. _29 O Poder Executivo regulamentarão disposto
na presente lei no prazo de 60 (sessenta) _dias da data de
sua publicação.
--~-~
- Art. 39 Esta L~i entra em viior na data de sua publicação.
Art~_.49 Reyog__am-5:1? ~s.disp_osições em contrário.
LE(JISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N• 9.760, DE 5 DE SETEMBRO DE
.
1946

Dispõe sobre os bens imóveis da Uniio, e dá outras
providências.
TITULOU
Bens Imóveis da Uniio

.08- Uiliização dos

CAPITULO I
Gerais

D~sposições

ArtL 64. Os bens imóveis da União não utilizados
em serviço público poderão, qualquer que seja a sua natureza, ser alugados, aforados ou cedidos.
- § ]9- A "locação" se fará quando houver conveniência em tornar o imóVel pfodutivo, conservando porém a
Uniào __ sua plena propriedade, considerada "arrendamento" me~iante condições espeCiais quando objetivada
a -~xploiação de frutos ou prestação de serviços.
§ 2<~ O "aforamento" se dará quando coexistirem a
conveniência de radicar-se o indivíduo ao solo e a de
manter-se o vínculo da propriedade pública.
§ 39 A "cessão" se fará quando interessar à União
concretizar, com a permissão da utilização gratuita de
imóveis seu, auxílio ou colaboração que tenda prestar.

c) ficarem as transferências dos direitos sobre os lotes
condicionados à continuidade de exploração e subordinadas à prévia licença do SPU, ouvido o Ministêrio da
Agricultura.

...... ·- ........ ····- ....... -.

·~

.-. .. ....... ··-'·
~

~

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de AgriCI}Itu_ra.) -·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 35, DE !983
(N' 4.122~B/8080, na Casa de origem)
Altera o art. J<:> da Lei rr.> 1.508, de 19 de dezembro
de 1951, que re~ula o processo das contraven4;ões definidas nos arts. 58 e 60 do Decreto~lei nQ 6.259, de lO
de fen•reíro de 1944.

O CongressO Nacional decreta:

-Ari:l9-· Oa~Lj/d_ã"-L~i_n9J.508_t:q~ l9sfe·d~n1bio
de 1951, passa a-Vigorãf com a seguinte redação e acrescido_ do seguinte parágrafo- único: · ·
·
·~Art. 39 , Quando o processo se iniciar por denúncia do Ministério Público, recebida esta, o juiz
designará, audiência de instrução e julgamento e
mandará citar o réu, observando_-se o disposto no §
29 do artigo precedente.
Parágrafo único. Depois de interrogado o réu e
inquiridas as testemunhas, o juiz dará a palavra pelo
tempo de 20-(v-iriiCfrilin-utos, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do
~.réu em em seguida, ou no prazo de 5 (cinco) dias,
proferirá ;~. sentença." -

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'? Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLXÇ/[0 CITADA
.l~

N• 1.508, Dlj 19 DE DEZEMBRO DE 1951
Regula o processo das contravenções defmidas nos

- artS. 58 e 60 do Decreto-lei n9 6.259, de 10 de feverei-

_!'o de 1944.
Art. 1<:> O procedimento sumârio das contravenções
definidas nos arts_~ 58 e seu § I 9 e 60 dq Decreto-lei n'1
6.259, de 10 de fevereiro de 1944, pode ser iniciado por
auto de flagrante, denúncia do Minstêrio Público ou
portaria da autoridade policial ou do juiz.
Art. 29 O auto de flagrante será lavrado por determinação da autoridade judiciária ou policial a que for
apresentado o preso, observando-se o disposto no art.
304 _do Código de Processo Penal e quando policial a autoridade, será por ela üllCdíatamente remetida ao juiz.
§ 19 Lavrado o outo de flagrante pelo juiz ou recebido o que for remetido pela polícia, o juiz designará, incontinenti, par.a daí a cinco ·dias a audiência de instrução
e julgamento, notificados da designação o Ministério
Público, o·réu eseu defensor, Q.~ignando_CJJ.rador para o
réu menor.
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§ 2"' O "réu, por seu defensor ou curador, poderá re~
querer, dentro do prazo de três dias anteriores à audiêri~
cia, sejam ouvidas as testemunhas de defesa, em número
não superior a três, pedindo _sejam notificadas, ou declarando que comparecerão independente de notlfi_cação.
§ 3<:> Na audiência de intrução e julgamento, o juiz
ouvirá o réu e as testemunhas por este arroladas. Em seguida, realizar-se-ào os debates e serã proferida a sentença, de acordo com o _que estatui o art. 538, §§ 29 e 39,
do Código de Processo_ Penal,
Art. 39 Quando o processo se iniciar por denúncia
do Ministério Público, recebida esta, designará o juiz audiência de instrução e julgamento, e notificados da designação o Ministério Público, o réu ou o curador, quando
menor, proceder~se-.â na forma dos §§ 29 e 39 do artigo
anterior.

Art. 49 O mismo op-róCediine:ntó setâ observado
quando a ação for promovida por portaria do juiz. Nesse
caso, a portaria contará a designação da audiência e rol
das testemunhas de acusação. Funcionará na audiência
de instrução e julgamento o representante do Ministério
Público, ao qual, desde então, incumbirá movimentar o
processo em todos os seus termos.
Art. 59 Quando a ação penal se iniciar por portaria
da autoridade policial, observa~se-.â o disposto no _art.
536 do Código de Processo Penar Depois de ouvido o
Ministério Público; designará o juiz dia e hora para a au~
diência de instrução e julgamento, nos. termos do disposto nos §§ 29 e 39 do art. 29 desta lei.
Art. 6<1 Quando qualquer do povo provocar a inicia~
tiva do Ministérío Público, nos termos do art. 27 do Código de Processo Penal, para o processo tratado nesta lei,
a representação, depois do registro pelo distribuidor do
Juízo, será por este enviado, incontinenti, ao promotor
público, para os firis legais.
Parágrafo único. Se revogadas as di~~:posições em
contrário e especialmente, o disposto no art. 58,§ JY, do
Decreto-lei n9 6.259, de lO de fevereirO de 1944.
Art. 8' Esta Lei entratá em vigor na data da sua
publicação.
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TITULO III
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho
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CAPITULO I
SEÇÃO IX
Das Provas
Art. 8!8. A prova das alegações incumbe à parte
que as "fizer,
Art. 819~ O depoimento das partes e testemunhas
que não souberem fal;:~.r a língua nacional serã feito por
meio de intérprete norneado pelo juiz ou presidente.

Art. 826. Ê facultado _a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico.
Art. 827. O juiz ou presidente poderá argtlir os peritos compromissados ou os técnicos, e rubricará, para ser
junto ao processo, o laudo que os primeiros tiveram
apresentado.
Art. 828. Toda_ testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência, e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujei_ta, em caso de falsidade, às leis penais.
Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas se-.
rão resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário,
da Junta ou funcionário para esse fim âesignado, deven_do_a súmula ser assinada pelo presidehte do Tribunal e
pelos depoentes.
Art. 829. A testemunha que for patente até o terceiro grau ciVil, amigo íi1t1mõ ou inimigo de qualquer das
partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como ·simples informação.
_:_Art. 830. Q_docu_rn_ento oferecido para prova só serã
aceito se estiver no origjnal ou em certidão au.tê!}tica ou
_quando conferida a respectiva pública forma ou cópia
pet""ante o juiz ou tribunal.

{À COmissão de ConStituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 36, DE 1983
(N"' 3.776/80,' na Casa de origem)
Altera o art. 830 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto lei n<;> 5.452, de ]9 de
maio de 1943.
O Congres~o Nac_i_ona!_~ecreta:

Art. }'i' O art. 830 d~ Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decre_to"-lei_ I:~9 5:~.?2, de I 'i' de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguite redaçãcr;
''Art. 830 O documento oferecido para (!~ova
será aceito quando consistir em original ou em certidão autêntica, ou--ainda, no caso_ de cópia, quan~o
conferida com_ o original perante a autoridade competente ou Õficial público."
Art. 29 Estas Lei ~_ntra em_ vigor na data de_ sua
publicação.
_
__
__
Art. 3\' Revogam-se as _disposições em contrário.

LEGISLAÇ;( Q~ CITADA

CONSOLIDAÇÃO. DAS LEIS DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de ]9 de maio de
1943)

..... -·~- ... .._.- .• ·-·.---- ....• _,- ~· ·-·=- .. -

(Ài-Comissões de ConstituiÇão e Jilstica·e
Legislação Social.})

PROJETO DE LEI DA CÁlVIARA N• 37, DE 1983
(N9 3.981/80, ·na Casa de origem) .
Acrescenta parágrafo ao art. 225 da Consolidação
• -das Leis do Trabalho, aprovada pelo D~creto-lei n9
5.452, ~e J9 de maio de _1943.

o cOngreSso. ~iaCional

déCretà':

Art. r~ O art. 225 da Consolidaçà_9 dª~ Leis -do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio
de 1943, fica acrescido de um parágrafo único, com a se-.
guinte Tedação:
.. Art. 255 ..
Parágrafo único. A prorrogação da jornada
normal de trabalho da mulher bancária rege-se pelo
cÜspostõ no art. 374 desta Consolidaç_ão, observado
o limite de 3Q (trinta) horas s~n:tªnais."
Art. 2"' _Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 35' Revogam~se as disposições em c-ontrário.

LEG/SLAÇÀO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TITULO X
Do Processo Judiciário do Trabalho

Maio de 1983

(Aprovada pelo Decreto-lei o9 5.452, de 19 de maio de
1943)

Das Disposições Especiai.'i Sobre Duração e Condiç~ de
Trabalho
SEÇÃO I
Dos Bancários
Art. 225. A- duração normal de trabalho do_s bancárips poderá ser excepcionalmente prorrogada até oito
horas Qiárias, não excedendo de quarenta horas_ sem a·
nais, observados os preceitos gerais sobre duração.do
trabalho.

( Ã s Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 38, DE 1983
{N9 3.773/80, na Casa de origem)
Estabelece normas sobre carga e descarga de merdadorias em transporte rodoviário, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Toda operação de carga e descarga de mercadorias em -transporte rodoviário regular-se-á pela presente lei.
§ 19 A operação de que trata este artigo será efetuada na presença -do motorista do veículo de autocarga,
quer seja transportador autônomo, quer seja empregado
de empresa transportadora.
§ 29 A mercadoria a ser transportada serã conferida
pelo motoriSta na carroceria do caminhão, de acordo
com as notas fiscais que permanecerão em seu poder até
a entrega dos bens aos respectivos destinatários.
ArL 2' Oso c:ónferimteS, deSpachantes e arrumadores
de carga não poderão criar embaraços à c-onferência da
mercãdoria a ser transportada e serão obrigados a
desembalá-la sempre que houver dúvida sobre sua exatidão.
Parágrafo único. h vedada às empresas transportadoras ou agencfadoras de carga qualquer ação que impeça o motorista de conferir as mercadorias que vai
transportar,
Art. 3" Ficam sujeitas à multa de Cr$ 50.000,00 (cinqUenta mil cruzeiros), cobrável em dobro nos casos de
rein_cidência e corrigida de conformid~e com_ as ObrigaçõeS Reajustáveis do Tesouro Nacional- ÓRTNs, as
-'emp-resãs (r:itfspoftadoras ou agenciadoras de cargas que
infringirem os dispositivos desta lei.
Art: 49 O Poder Executivo regulamentará_ a presente
lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua vigência, quando designará o órgão encarregado de fisCalizar_ _
e de aplicar as normas e penalidades nela consubstanciadas.

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam~se as disposições em contráxio_._
{Às _Comissões de Transportes, Comunicações e
Obras Públicas e de Economla.)
~PROJETO

DE LEI DA CÁMARA N• 39, DE 1983
(N9 528/79, na Casa de origem)

Dispõe sobre a contagem, para efeitos previdenciário.s, do tempo correspondente ao exercíci() do
mandato de Prefeito Municipal.
O Congresso.. Nacional decreta:
Art. 19 O tempo de exercício efetivo do mandato de
Prefeitõ -Muní~ipal é -~amputado para efeito -de aposenta-
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daria, em qualquer regime previdenciâfio, ainda que o
seu titular não tenha possuído, anteriormente ao mandato, a condição de- segurado.
Parágrafo único. Para fa:z:er jus ao benefício deste-artigo, o segurado recolherá as contribuições previdenciãriãS cfevídas.
-Art. 29 O Poder Executivo regulamentarão disposto
nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua publicação.
Art. 3~> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE !960
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. ·
Art. 59 São OóriSatoriãrilente segurados, ressalvado
o disposto no art. 3>':
I -os que trabalham, como empregados, no território nacional;
II -os brasileiros e estrangeiros domíciliados e contratados no Brasil para trabalharem como empregadas
nas sucursais ou agências de empresas nacionais no exterior;

JIJ- os titulares de firma individual e os diretores,
sócios-gerentes, sócios-solidários, sócios-quotistas,
sócios-de-indústria, de qualquer empresa;
IV -os trabalhadores autônomos.
Art. 161. Aos ministrOs de confissãO religiosa e
membros de congregação religiosa é facultada a filiação
à Previdênci8 Social.
PROJETO DE LEI N• 3.780, DE 1980
(Do Sr. Artenir Werner)
Acrescenta item ao§ ]9 do art. 5'1 da"Leí n9 3.807,
de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social- dispotido -sobre a filiação do Vereador ao
sistema da Previdência Social.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n9 528, de 1979, nos
termos do art. 71 do Regimento Interno.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. li' O § l'l do art. 59 da Lei nl' 3.807, de 26 de
agosto de 1960, passa a vigorar acrescido de um dispositivo numerado como item III com a seguinte redação:
"Art 51' ·····~·-······~·-······~~-------•-·
§ r•
............. _____ ,_ ... , ....... ..
III- Os Vereadores, desde que não sejam filiados de outro sistema de previdência sacia!."
Art. 29 Para os efeitos de contribuição previdenciária, será observada a eScala de salãrio-base prevista no
art. 13 da Lei n~'1.980,-cfe-6ãejulho de 1973, ressalvada a
hipótese de manifestação prévia do interessado no senti~
do de iniciar a contribuição na classe de 7 (sete) a 10
(dez) anos de filiação.
Art. 3~' Fica assegurado à pessoa que eXerceu·-m.an~
dato de Vereador, anteriormente à entrada em vigor des~
ta Lei, o direito de computar o tempo de duração do
mandato ou dos mandat.os anteriores, para efeito da Previdência Social, se o requerer dentro do prazo de 2 (dois)
anos a contar da data da entrada em vigor desta lei.
Parágrafo úníco. No caso deste artigo, o interessado
indenizará o órgão previdenciârio em valor correspondentes às contribuições relativas ao tempo de serviço
averbado na forma já estabelecida cm regulamento, dispensada a muíta automática.
Art. 49 Os encargos financeiros decorrentes de execução da presente lei serão atendidos, especialmente, pe-

_las contribuições recolhi_das na forma do item V do art.
69 da Lei n"' 3.807,-de 26 de agosto de 1960, e den1ais rf:ceitas da Previdência Social.
· Art. 511 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6"' ~evogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Objetiva a presente proposição permitir a filiação ao
sistema da Previdência Social do cidadão investido no
mandato de vereador, desde que não seja segurado de
qualquer sistema previdenciário.
Com essa finalidade estamos sugerindo inclusão de
um item III no§ !9 do art. 59 da Lei Orgânica da Previdência Social equiparando o Vereador ao segUradO trabalhador autónomo para os fins de definiÇão da disciplina previdenciâria a que ficam sujeitos.
Com o em alguns caso a remuneração do Vereadorestá bem acima das primeiras classes.de anos de -filiação, a
COfl!ribuição previ~enciária poderá, conforme nõrnia
inScrita flo art. 2~ da proposição,- mediante manifestação
prévia do interessado, iniciar-se na classe de 7 a 10 anos
de filÍação. Este é o órlico ângulo que julgamos pertinente discrepar do disciplinamento legal das relações do segurado autónomo e: a Previdência Social, na hipótese do
segurado vereador.

O art. 39 prevê a possibilidade de_ contagem de tempo
correspondente a mandatos de Vereador anteriormente
exercidos, mediante indenização, à semelhança do que
recentemente foi assegUrado aos ex-religiosos, das contribuições ielativas a esses períodos, na forma já'prevista
_em regulamento é dispenSada a multa automática.
O_ art. 49 indica a fonte de custeio para fazer face aos
encargos financeiros decorrentes da execução da lei projetada, isto é, a contribúição arrecadada na forma do
íten1 V do-art. 69 da Lei Orgânica da Previdência Soda! e
demais receitas do sistema.
O amparo previdenciário ora cogitado para aqueles
que exercem mandato de Vereador é uma providência
que há muitos anos se faz necessária, pois é comum o cidadão afastar-se da sua atívidade profissional enquanto
dura o seu mandato e, em coftseqílência, rompe o vínculo com a Previdência Sodal,-Via dC: re8ra, por desconhe·
cimento da faculdade de filiação na condição de seguraõo ã.Utõilorrio. Para evitar problemas dessa ordem, a lei
ora projetada prevê a filiação obrigatória do Vereador,
equiparando-o ao segurado trabalhador autónomo, des-de que não seja filiado de qualquer sistema previd~ndãrio.
·
Sala das Sess.õ.es,
de 1980.- Artenir Werner.

.LEI N• 3.801, DE 26.DE AGOSTO DE 1960 LEI ORGÁNICA DA PREVID€NCIA SOCIAL
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TITULO II
Dos Segurados, dos- D~pendentes e da Inscrição
.
CAPITULO l
D~s Segurados
Art. 5'r' São obrigatoriamente sC:gurados,-ressa1vo o
disposto no art. 39:
I -os que trabalham, como empregados, no território naC!_çmal;
II -os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil para trabalharem como empregados
nas sucursais ou agências de empresas nacionais no exteríor;
III- os titulares de firma individual e Qiretor~s.
sóCioS-geiente"s, s6ciOS:.SOiid_ári0s, sócios-quotistaS~
sócios-de.-·indU.stria, de qualquer empresa, cuja iditde máxima seja no ato da inscrição de 50 (cinqUenta) anos;
IV- os trabalhadores avulsos e os autónomos.
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§ IQ Sãp equiparados aos trabalhadores autónomos:
I - os empregados de representações estrangeiras e os
dos organismos oficiais estrangeiros ou internacionais
que funcionem no Brasil, salvo os obrigatoriamente sujeitos a regime próprio de previdência social;
II .:.._ os mitiistro de confissão religiosa, e os membros
de institutos de vida consagrada e de congregação ou or-dem rellgiosa, estes quando por elas mantidos, salvo se:
a) filiados obrigatoriamente à Previdência Social em
razão de outra atividade;
b) filiados obrigatoriamente a outro regime oficial de
Previdência social, militar ou civil, ainda que na con·
dição de inatívo.
§ 29 As pessoas referidas no art. 3"' qUe exerçam outro emprego ou atividade compreendida no regime desta
Lei são obrigatoriamente segurados, no que concerne ao
referido ezpprego ou atividade, ressalvado o disposto na
letra b do item li do§ li' deste artigo.

TITULO IV
Do Custeio
CAPITULO I
Das Fontes de Receita
Art. 69. O custeio da Previdência Social será a tendido pelas contribuições:
I - dos segurados, ein geral, na base de 8% (oito por
cento) do respectivo salário de contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título;
II- dos segurados de que trata o§ 29 do art. 22, em
percentagem do respectivo vencimento igual à que vigorar para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1% (um por ccn·
to) para o custeio dos demais benefícios a que fazem jUs e
de 2%- (dois por cento) para a assistência patronal;
III- das empresas, em quantia igual à que for devida
pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que trata o
item III do art. 59, obedecida quanto aos autónomos a
regra a eles pertinente;
IV- da União, em quantia destínada a custear o pagamento de pessoal e as despesas de administração geral
da p-reVIdência saCia], bi:m como a cobrir as insuficiências financeiras verificadas;
V- dos autónomos, dos segurados facultativos e dos
que se ehcontnim na Sitlia~;ão do 8.rt. 9~', na base de 16%
(dezesseis por cento) do respectivo salário de contri~
buição, observadas quanto a este as normas do item 1
deste _artigo.
_§ l\' A empresa que se utilizar de serviços de trabalhador a1:1tônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por ocasião do rt<Spectivo pagamento, no valor correspondente a
8% (oito por cento) da retribuição a ele devida até o limite-:de seu salário de contribuição, de acordo com as normas previstas no item I deste artigo.
§ 29 Caso a remuneração paga seja superior ao valor
do salário de contribuição, fica a empresa obrigada are~
colher ao lnstitulo Nacional de Previdência" Social a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a diferença entre
aqueles dois valores.

§ 31' Na hipótese de prestação de serviços de trabalhador autônomo a uma só empresa, mais de uma vez.
durante o mesmo mês, correspondendo assim a várias faturas ou recibos, deverá a empresa entregar ao segurado
apenas o valo_r corre~pondente a 8% (oito por cento) do
seu salário de contribuição, uma só vez. A contribuição
de 8% (oito por cento) correspondente ao excesso será recolhida integralmente ao Instituto Nacional de Previdência Social pela emprêSa. ~
§ 49 Sobre o valor da remuneração de que tratam os
parágrafos anteriores não será devida nenhuma outra
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das c-ontribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de
Previdência SociaL
§·59 Equiparam-se à empresa, para fins de Previdência Social, o trabalhador autônomo -que remunerar serviços a ele prestados por outro trabalhador autônomo,
bem como a cooperativa de trabalho e a sociedade civil,
de direito ou de fato, prestadora de serviços..

LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
Altera a legisla~ão de Previdência Social, e dá outras providências.

Art. 13. Os trabalhador~s- autônomos, os segurados
facultativos e os empregadores contribuirão sobre uma
escala de salário-base assim definidij,;

Classe de 4 a I ano de filiação 1 salário mfnimo
Classe de I a 2 anos de filiação ----::: 2 salãrios mínimos
rsalários míniw
Classe de 2a 3 anos de filiação mos
Classe de 3a 5_a_nos de filiação- 5 salários mfni~
mos
Classe de Sa 7 a[JOS de filiação - .7 salários mfniw
mos
Classe de 7 a lO anos de filiação- fO salários mfniw
mos
Classe de 1O a 1.5 anos de filiação - 12 Salários miniw
mos
Classe de 15 a 20 anos de filiação -- 15 salário_s_ óiirii;
mos
Classe de 20 a 25 anos de filiação- 18 salários míniw
mos
Classe de 25 a 35 anQS de filiação - 20 salários~ mini~
mos
§ 19 Não serão computad_os, para fins de carência, as
contribuições dos trabalhadores autônomos recolhidas
com atraso, ou cobradas, e relativas a períodos anteriow
res à data da regularização da inscrição.
§ 29 Não serâ admitido o pagamento antecipado de
contribuições com a finalidade de suprir ou suprimir ós
interstícios, que deverão ser rigorosamente observados
para o aces.so,
§ 39 Cumprindo o intmtício, poderá o segurado, se
assim lhe convier, permanecer na classe em que se encontra. Em nenhuma hipótese, porém, esse fato ensejará O _aw
cesso a outra classe que não seja a imediatamente superior, quando o segurado desejar progredir na escala.
§ 49 O segurado que, por força de circunstâncias,
não tiver condições-de sustentar a contribuiçãO da classe
em que se encontrar, poderâ regredir na escala, até o
nível que lhe convier, sendo-lhe facultado retornar à
classe de onde regrediu, nela contando o período anterior de contribuiçãO i1esse nível, mas sem direito à rew
dução dos interstícios p2.ra as classes seguintes.
§ 59 A contribuição mínim~ c_ompulSória pai-a· os
profissionais libe-rais é a correspondente à classe de 1
(um) a 2 (dois) anos de filiação, sem que Se -suprimam,
com isto, os períodos de çarência exigidos nesta e na Lei
n9 3.807, de 25 de agosto de 1960 ..

LEI N• 3.807, DE 26 DF:AGOSTO DE 1%0
Lei Orgânica da Previdência Social
TITULO I
Introdução
CAPITULO ÚNICO

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art. 39 São excluídos do regime desta lei:
_I- os servidores civis e militares da União, dos Estaw
dos, dos Municfpi~s, dos TerritóriOs e d-o Distrito Fedew
ral, bem como os das respectivas autarquias, que estejain
sujeitos a regimes próprios de previdência, salvo se fow
rem contribuintes da Previdência Social Urbana:
II -os trabalhadores rurais, assim definidos na forma
da legislação própria. - ·
··
Parágrafo único. _Os serVidores de que trata o inciso
I des.te artigo, que tenham garanifdo apenas aposentadow
ria pelo Estado ou Município, terão regime especial de
contribuição, fazendo jus, pela Previdência Social Urbaw
na,_exclusivamente aos benefícíOS estabelecidos na alínea
/do inciso f, das alíneas a, b e c do inciso II e no inciso
nrao art. 22.
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§ 49 Aquele que ingressar no regime da Previdência
Social Urbana após completar 60 (sessenta) anos de idade terá direito somente ao pecúlio de que trata o parâw
grafo anterior, ao salário-família, à renda mensal vitalícia e aos serviços, sendo devido, também, ao auxíliofuneral.

(As Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 40, DE 1983
(N9 215/79, na Casa de Origem)
Acrescenta dispositivo ao ar(. 49_da Lei n9 4.504,
~_e}~ d~ novembro ~e 1964- ~statuto da 'ferra.
O Congresso Nacional decreta:

TITULO II
Dos Segurados, dos Dependentes e da-lnsc"rição

Art. }9 Acrescentemwse ao art. 49 da Lei n•4.5.04, de
30 de nOvembro d"e 1964- Estatuto da Terra, os seguintes incisos e parágrafos

CAPITULO I
Dos Segurados
ATt. 59 São obrigatoriamente segurados, ressalvado
o disposto no art. 39:
I - como empregãdos:
a) os Que tf.lbalTlem nessa Condição no Território Naw
cional, inclusive os domésticos;
b) os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contraw
tados.no Brasil para trabalharem como empregados nas
sucursais o_u agências de empresas nãcionais no -exterior;
c) os que _prestem serviços a missõeS--diploffiáticas esw
tfangeifas ·no Brsil ou â membros dessas missões, excluíw
dos os não brasileiros sem- residência permanente no
Brasil e os brasileiros que estejam sujeitos à legislação
previdenciária do País da missão diplomática respectiva;
---~d}" -OS brasileirOs civis que trabalhein, no- eXterior,
-para organismos otlciai-s brasileiros OU -internaciOnais
dos_ quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá dow
miciliados e contratados~ salvo se segurados obrigatórios
na forma da legislação vigente no país de domicíJio;
11- os titulares de firma individual;
III- os diretores, membros de conselho de adminis~
tração de sociedade anônima, sóciOs-gerenteS, s6ciossolidârios, sócioswcotistas que recebam pro labore e
sócioS~de-indústria de empresa de qualquer natureza, urbana ou rural:
IV- os trabalhadores autônomos, os avulsos e os
temporários.
§ }9 São equiparados aós trabalhadores autônomos
os ministros de confissãõ-religiosa e os membros de institutos de vida consagrada e de congregação ou ordem re-.
ligiosa, esteS quando por ela mantidos, salvo se:
a) filiados obrigatoriamente à previdência social em
razão de outra atividade;
b) filiados obrigatoriamente a outro regime oficial de
previdência soCial, militar ou civil, ainda que na conw
-dição de inativo.
§ 29 As pessoas referidas no art. 3"', que exerçam outro emprego ou ativídade compreendida no regime desta
le-i, São Obrigatoriamente seguradas, no que concerne ao
referido emprego ou atividade, ressalvado o disposto na
alinea b do parágrafo anterior.
. § 39 O segurado que, após ter sido aposentado por
tempo de serviço ou idade voltar ou CQDtin_uªt ern_ativiw
dadé süjeita aO regime desta lei, terã díreito, quando dela
se afastar, a um pecúlio constituído pela soma das importâncias correspondentes às próprias contribuições,
paga-s oU descontadas durante_o novo período de trabalho, corrigido monetariamente a acrescido de juros de
4% (quatro por cento) ao ano, não fazendo jus a outras
prestações, salvo as decorrentes de sua condição de aposentado.

"Art. 49
VIII - a preservação, pelos proprietários de
áreas sup~rior6s a IO (dez) módulos de exploração
-indefinida, das florestas existentes, ou a reserva de
10% (dez por cento) das terras, para fins de refloresw
tamento, excetuadas as ãreas destinadas a finS exw
clusivamente industriais.
§ 49 A execução _e a manutenção do reflorestamento, a que se refere o inciso VIII deste artigo,
realizarwse-â no prazo mfnimo de 5 (cinco) anos, de
corrformidade com as instruções a serem baixadas
pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Fio.:
restai - IBDF.

§ 59 Serão desclassificados como "empresa ruw
ral" os imóv_eis que, dentro de 5 (cíncO} aiiOs, não
cumprirem as exigências decorrentes do disposto no
inciso VIII deste artigo."
ArL 2"' O Poder Executivo regulamentará a presente
Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de
sua pubiicação.

Art. 39
cação.
Art. 49

Esta Lei entra em vigor na data de sua pub!iw
R_evogamwse as disposições em contrái'iO;

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
TíTULO lll
Da Política de Desenvolvimento Rural
CAPITULO I
Da Tributação da Terra

SEÇÂO I
Do Imposto Territorial Rural

Art. 49 As normas gerais para a fixação do Imposto
Territorial Rural obedecerão a critêrios de progressividade e regressividade, levando-se em conta os seguintes
fatores:
I -os valores da terra e das benfeitorias do imóvel;
II - a área e dimensões do imóvel e das glebas de diferentes usos;

DIÁRIO DO ÇONQRESSO NACIONAL (Seção II)
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III- a situação do imóvel em relação aos elementos
do inciso II do art. 46;
IV- as condições técnicas e econômicas de exploração agropecuáda-industrial;
V- a natureza da posse e as condições de cont.ratos
de arrendatáriOs, parceiros e assãiilrrãdos;

VI- a classificação das terras e suãs formas de uso

e

rentabilidade;

TITULO X
Do Processo Judiciário do Trllbalho

CAPITULO II
Do PrOcêsso Geral

VII- a área total agricultável do conjunto de imóveis
rurais de um mesmo proprietário no PBis.
§ I '1

Os fatores mencionados neste artigo, exceção

feita dos indicados no inciso lll, serão declarados pelo
proprietário ou obtidos em Ievantamenio c3dastral:
§ 2'1 Todos os proprietárioS- rurilis ficam -obrigados,
para os fins previstos nesta Lei, a fazer declaração de
propriedade, nos prazos e segundo normas fixadas na re-gulamentação desta Lei.
§ 39 As declarações dos proprietários, para forneci~
mento de dados destinados à instrução cadastral são feiM
tas sob sua inteira responsabilidade e, no caso de dolo ou
mâ fé, os obrigarão ao pagamento em dobro dos tributos
realmente devidos, além das multas decorrentes das des-pesas com as verificações necessãrias_.

Ãs Comissões de AgricUltura, de Economia e de
Finanças.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 41, DE 1983
(N9 4.255/80, na Casa de Origem)

Acrescenta parágrafo ao art. 791 da Consolidaçio
das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoMiei n9
5.452, de 11' de maio de 1943.

SEÇÃO IV
Das Partes e dos

Procur~~qres

AiC 79J O~ empregados e os empregadores poderão
reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e
acompanhar as suas reclamações até o final.
§ !9 Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazerMse representar por intermédio
do sindicato, advogado, solicitador, otl provisionado,
- inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2" Nos dissídios coletivos é fac.llltada aos interessados a assistência por advogado.
Art. 792 Os maiores de IS e menores de 21 anos e as
-muthC:~es Casadas POderão pleiiear per"aitte a JustiÇa do
Trabalho sem a assistência de seus pais, tutores ou mafiM
dos.
Art. 793 Tratando-se de maiores de 14 e menores de
18 ano_s, as reclamações poderão ser feitas pelos seus reM
presentantes legais ou, na falta desses, por intermédio da
Procuradoria da Justiça do Trabalho. Nos lugares onde
não houver Procuradoria, o juiz ou presidente nomeará
pessoa habilitada para desempenhar o cargo de curador
a lide.
· · · · · · · · · ·-·~ • · · · · · · · · ~ · · ~ · · · · · • · · · .-. · ·-· · .__..__. ·-· ·
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§ 29 O atraso no pagamento do débito consolídado,
por 4 (quatro) meses consecutivos ou por 6 (seis) meses
alternados, importarã no vencimento imediato do cor·
respondente saldo acrescido de juros e correção monetária:·
ArL 4"'. O :Poder· Executivo regulamentarã a presente
lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.
~rt. _51'_ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6~'- Revogam-se as disposições em contrário.

(Às ComisSões fie- Legislãção Social e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 43, DE 1983
(N9 536/79, na Casa de origem)
Altera a redação do art. 39 da Lei p9 6.463, de 9 de
novembro de 1977, que toma obrigatória a declaraçio
de pre~o total nas vendas a prestação.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 O art. 39 da Lei n"' 6.463, de 9 de novembro
de 1977, passa a vigórar coni a seguinte redação:
"Art. 39 As empresas comerciais, bem como os
__ _seus responsáveis, ficarão sujeítos, no caso de inM
fraçào desta lei, às seguintes penalidades:
a) as empresas comerciais, à multa de Cr$
20.000,00 (vinte mil Cruzeiros), corrigida, na data de
sua publicação, pela variação verificada no valor
nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - -ORTNs, com acréscimo, cumulativo,
de 10% (dez por cento) aplicável a cada reincidência;
b) os responsáveis, à pena de detenção de 2
-(dois) anos, se a empresa comercial tiver sido autuada 3 (três) vezes no mesmo ano ou 5 (cinco), no triêflio."

O Congresso Nacional âecreta:
Art. J 9 Fica o art. 791 da Consolidação das Leís do
Trabalho, aprovada pelo DecretoMiei n~> 5.452, de 19 de
maio de 1943, acrescido do seguinte§ 3~':
"Art. 791-§ i'
§ 2•
§ 3~'

··-~~-·~-···
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-A representação, nos termos do § 19
deste artigo, independerá de outorga de procuração,
presumindoMse a outorga dos poderes da cláusula ad
juditia do simples comparecimento da parte acomM
panhada de advog&do, solicitador, proVisionado ou
estagiário, à audiência- de instrução e julgamento,
ou d<:~ assinatura conjunta de qualquer peça processual."
Art. 29
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor n:a datà de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DÀS LEIS DO TRABALHO
(aprovada pelo Projeto de Lei n~' 5.452, de 19 de maio de
1943)

TITULO Vlll
Da Justiça do Trabalho

Ãs Comissões de ConstituiÇão e Justiça e LegisM
fação Social.

Art.
cação.
Art.

2~>

Esta Lei entra ein vigor na data de sua publi~

3~>

Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 42, DE 1983
(N9 13j19, na Casa -de origem)
Dispõe sobre o parcelamento dos débitos da União,
dos Estados, Territórios e Municípios para com a
Previdência Social, e determina outras providências.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.463, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1977Torna obrigatória a declaração de preço total nas
vendas à prestação, edá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
- Art. )9 Fica o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistêilcia Social- lAPAS autorizado a consolidar os débitos anteriores à vigência da j)re~ente lei, decorrentes de contribuições previdenciárias
_em atraso, devidas_na qualidaQ_e de empregador, pela UM
nião e pelos Estados, Territórios e Municípios.
_Art. 29 Os débitos consolidados de que trata o art.
I~> desta lei serão amortizados em. até 20 (vinte) anos, mediante o pagamento de parcelas mensais de igual valor.
Parágrafo único. O requerimento -do devedor, conM
fess~ncio a dívida ~requerendo o parcelamento, deverá
ser protocolizado dentro de 6 (seis) meses da entrada em
vigor desta lei.
ArL 31' Realizada a consolidação dos débitos, os beM
neficiários da presente lei cõineçarão a pagar, a partir
dessa data, a contribuiçã? vincenda cumulativ~mente
com a parcela atrasada, não mais incidindo sobre esta
qÜalquei- importância -referente a juros e correção monetária.
§ i"' Os órgãos que vierem a celebrar o parçelamento
dos seus débitos na forma do artigo anterior, terão assegurados o direito ao recebimento dos Certificado de Re- gularidude de Situaç_ào - CRS e Cert1f1Cado de QuiM
tacão- CQ.

Art. 3~> Ãs empresas e casas comerciais que infringiM
rem as disposições desta Lei serão impostas multas nos
valores que forem fixados pelo Ministério da Fazenda.

(À Comissão de Economia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 44, DE 1983
(N~> 193j79. na casa de origem)
_Altera a redação dos arts. 76 e 81 caput, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-lei n9 5.452, de 1" de maio de 1943, para a~
crescentar os itens previdência social, educação, saú~
lazer à cláusula que deline salário mínimo.

-de- e

O Congréssó Nacional decreta:
Art. 19 Os arts. 76 e 81, caput, da Consolidação das
Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-lei n~>
5.452, de 1~' de maio de 1943, passam a viger com a seguinte redação:
""c--o .. A_~t: 76
Salário mínimo é a contraprestação
mínima devida e pãga diretamente pelo empregador
a todo o trabalh<idor, inclusive ao trabalhador ru-
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ral, sem distirição .de sexo, por dia norm~l de.-s_er~--
viço, e capaz de satisfazer, ém determinada época e
região do País, as necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte, educação, saúde, lazer e previdência social.
Art. 81.

O salá_riâ -míriimo será determinado

pela fórriiula SM= a + b + c_+ d + e + f + g + h + i,
em que a, b, c, d, e, f, g, h, i representam, respectiva-

Art. 2» O grau de Íf]salubridade das atividades mencionadas no artigo anter_i()r ~_erá deterf!l-Ínado_pelo órgão
federal competente em matéria de s_egurança e medicina
do trabalho.
Art. 3~' O adicional que vier a ser fixado, nos termos
do art. 2~' desta lei, será devido a partir da vigência da
' present'e lei, não se apliCarido, ao caso, o disposto no art.
11 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n~' 5.452, de li' de maio de 1943,

mente, o valQLdas despesas diârias com alim-entação, habitação, Vestuário, higiene, tráflsporte-; e-ducação, saúde, lazer e previdência socíal.
Art. 25'

Est_a_l~i

entra em vigor na data de sua_

Art.
cação.

4~>

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Art,

5~>

Revogam-se

a~

_3~>

LEGISLAÇÀO CITAOA

-CONSOLIDAÇÃO DAS LEiS DO TRASALJ:IO

Revogam-se as disposições em contrârio.

Aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452, de
1943, com as alterações posteriores.

LEGISLAÇÃO CITAI)A

CONSOLIDAÇÃO DAS LEJS DO TRABALI-\0
(Apro,·ada pelo Decreto-lei n\'1 5.452, de

I~>

1~>

de maio de

·TITULO I

de maio de

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 46, DE 1983
(N<:>·4.236/80, na Casa de origem)
Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho, apr-Qvada pelo Decreto~lei n~' 5.452, de )'I
de maio de 1943.
O Congiesso Nacional decreta:

Art. }9 Acrescente-se ao art. 488 da Consolidação
das Leis do Tr~balho, aprovada pelo Decreto-lei n'~
5A52, de l~>de maio de 1943, o seguinte pafãgrafó úii.iCo: ·

disposições em contrãrio.

publicação.
An.

Maio de 1983

"Art. 488.
. ............•...•...... ·····~
Parâgrafo ~nico. A i~dução de qUe ircata éSte ar~
tigo será de 4 (quatro) horas nos municípios com
população superior a 100.000 (cem mil) habitantes."
Art. 2~>
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

Introdução

1943)
~- LEGISLAÇÀO CITADA

Art. I l. Nào havendo disposição especial em contrário nesta Consolidação, prescreve em dois anos o direito de pleitear a reparação de qualquer ato infringente
de dispositivo nela contido.

TITULO 11
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho
CAPITULO III
Do Salário Mínimo
SEÇÃQ I
Do Conc:ceito

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRASALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n<:> 5.452, de )9 de maio de
1943)

TITULO II
TITULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho
Art. 76. .Salário mínimo é a cOntraprestação mínima
devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao tr_abalhador_rura(, sem distinção
de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer,
em determinada época e região do Pai~. as suas nec~l!i
dades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.

CAPITULO V

SEÇÃO XIX

Art. 81. O Salário mínimo serã det~rminado pela
fórmula SM= a+ b +c+ d +e em que a, b,cdeerepresentam, respectibvamente, o valor das despesas diárias
com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um trabalhador ~dulto.

- Atividade-s Insalubres e Substâncias Perigosas

-ArL 209~__8erão c_onsideradas atividades e operações
insalubres, enquanto não se veríficar havererh delas sido
irih:iramente eliminadas as causas de insalubridade, aquel::~s que, por sua própria natureza, cOndições ou métodos de trabalh9 expondo os empregados a agentes físicos. químicos· óu biológicos nocivos, possam produzir
doenças e constem do~ quadros aprovados pelo DiretorGeral do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trab_alho.

§ 1" A põ:!rcela correspondente à alimentação terá um
valor mínimo igual aos valores da lista de provisões,
constantes dos quadros devida_mente aprovados e nt:cessãrios à alímentação diária do trabalhador adulto.

§ 2~' Poderão ser substituídos por equivalentes de
cada grupo. tambêm mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os alimentos, quando as condições du região ou sub-região a aconselharem, respeítados os valores nutritivos determinados nos mesmos quadros.

§ 1" A caracterização qualitativa ou quantitativa,
quando for o caso, da insalubridade e os meios de proteção dos empregados, se~do levado _ern_çonta o tempo
de exposição aos efeitos insalubres, será determinada
pela repartição competente em matéria de segurança e
hi&iene do ti'abalho.

§ 31' O Ministério do Trabalho fará periodicamente,
a revisão dos quadros a que se refere o§ 11' deste artigo.
.

(Às Comissões de [..egislação Social e de Economia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 45, DE 1983
(N~' 427/79, na casa de origem)
Considera insalubre!> a_s atividadesdo pe-ssoal empregado nos seniços de limpeza urbana de coleta e
destino do lixo e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~> São COJ1Sideradas insalubres as ativid~des do
pessoal empregado nos serviços de limpeza urbana_ de
coleta e destino do lixo.

CAPITULO VI
Do Aviso Prévio

Segurança e Higene do Trabalho

§ 2~> A eliminação ou redução de insalubridade poderá oCorr~r, segundo o caso, pela aplicaçã'O de niedidas de
proteção coletiva ou recursos de proteção individual.
§ 3~> Os quadros de atividade e operações insã.lubres e
as normas para a caracterização da insalubridaQ.e serão
revistos, de três em três anos, pelo. Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho.

§ 4~' Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho,
comprovada a insalubridade, notificar as empresãs, estipulando prazo para a sua eliminação ou redução, sempre
que pos~ível.

(Às Comissões de Legis!O.Ção Social, de Saúde e de
Finanças.)

Art. 488. O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido
promovida pelo empregador, será reduzido de duas horas diárias, sem prejuízo do salário _integral.

(À Comissão de Legislação Social.)

PROJETO DE ~EI DA CÂMARA N• 47, DE I983
(N9 5.615/Sl, na Casa de origem)
Introduz alteração na Lei n~' 6.649, de 16 de maio
de 1979, que regula a locação predial urbana.

O Congressq

Nacional decreta:

Art. J9 Ao art. 19 da Lei n»6.649, de 16 de maio de
1(}79, ficO acrescido_o seg"uinte § 2~>, renumerando-se o atuai § 2~> para § 3~;
"Art. 19.
. ...... , ....................•..
§ I•
....................... _..
9
§ 2 Ao locatário é assegurado o direito de participar da assemblêía do condom[nio, quando esta
se_ destinar a fixar as despesas _!eferidas no parágrafo
anterior.
§ J•
Art. 21'
cação.
Art. 3Q

ESta Lci entra em vig9r na-daià de_suã.pubfiRev~gam-se as disposiçÕes em contrário.

DJÁ~lO 00 ÇQÍ'IGRESSQ NACIÕNAL (Seção 11)
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de Conciliação e Julgamento localizadas no Estado da
Paraíba.

LEGISLAÇÃO CITADA

A ri: 3-.{0-f'j(;affi-Criadas, na 13• Região da JUstiça dO

LEI N9 6.649, DE 16 DE MAIO DE 1979

Trabalho, ,Juntas de Conciliação e Julgamento nos municípios de Patos, Souza e Guarabira, Estado da Paraíba.
Art. 41' A instalação dos órgãos da Justiça do Trabalho criados por esta lei é subordinada à prévia consignação, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como à criaç~o dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, por iniciativa exclusiva do Poder Executivo.
Art. 5"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Arf. 69 Revogam-se as disposiç6es em contrário.

Regula a locação predial urbana, e dá outras provi·
dênc-ias.
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO I
Disposições Gerais

SEÇÃO I

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Da Locação em Geral

LEI N• 5.630, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1970

Art. }9 A locação dO prédio ui-bano regula-se pelO
disposto nesta Lei.

Estabelece normas _e ara a criação de órgãos d~ _primeira instância na Justiça do Trabalho, e dá outras

.......-....... - ..

providênCias.

O Presidente da Repúbfica:

SEÇÃO 1li

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei.
Art. 1"' A criação de Junta de Conciliação e Julgamenta está condicionada à existência na base territorial

Dos Deveres do Locador e do Locatário
Art. 19.

O locatário é obrigado:

I - a servir-se do prédio loCado para 0 uso convencia·-prevista para sua jurisdição, de mais de 12 mil empreganado ou presumido, compatível com a natureza deste e
dos e o ajuizamento, durante três anos consecutivos de
com os fins a que se destina, deVendO tratá-lo com o mespelo menos, duzentas e quarenta reclamações ~nuais.
mo cuidado, como se fosse seu;
§ li' Nas áreas de jurisdição onde já existam Juntas,
11 _ a pagar pontualmente 0 aluguel, no prazo ajustasó serão criados novos órgãos quando a freqUência de redo, ou, na falta de ajuste, até o dia dez do mês seguinte
clamações, no período previsto neste artigo exceder, seao vencido;
----- guidamente, a mil e quinhentos processos anuais.

III- a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros;
IV- a restituir o prédio, finda a locação, no estado
em que o recebeu, salvo as deterioraçÕes decorrentes do
uso normal;
V- a pagar os encargos de limpeza, força e luz, água
e saneamento, bem como as despesas ordinárias de condomínio.
§ J9 Por despesas ordinárias de condomínio
entendem-se as necessárias à adminístração reSpectiva, a
saber:
a) salários e- demais encar8oS--trabalhist<i.S, além de
contribuições previdenciárias dos empregados;
b) água, luz e força utilizadas nas instalações e partes
de uso comum;
c) limpeza e conservação daS iilStafaçôes e dept!ndências de uso comum-;

ao~ ~u~~~;::~~ã~i:t~:t!~:~:~::0~ :::á ::~oes~eãnx~:~
0

~de sessenta quilômetros, desde que os meios de condução

para a respectiva sede sejam diários e regulares.
§ 39 Para efeito do que dispõe este artigo, as Juntas
de conciliação e Julgamento _e os Juízes de Direito investidos da administração da Justiça do Trabalho encamin~arão, me11salmente, ao Tribunal Superior do Traba-lhO, -niilonna das instruções por esse expedidas,-boletins
estatísticos do movimento Judiciário-trabalhista.
Art. 29_ As propostas de criação de riovas Juntas serão_encaminhadas à Presidência do Tribunal Superior do
-Trãbalho, que se pronunciará sobre a sua necessidade,
de _acordo com os critérios adotados nesta Lei.
Parágrafo único. Os órgãos resporysáveiS pelos serviços estatísticos fornecerão ao Tribunal Superior do
Trabalho, sempre que solicitados, os dados necessários à
instrução das propostas de criação de Juntas de Conciliação e Julgamento.
Art. 39 O dísposto no§ 2~ do art. J9 não se aplica às
Junta~ de Conciliação e Julgamento já criadas na data de
início da vigência desta Lei.
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
·-publicação, revogadas ;s disposiçÕes em contrário.

d) manutençãO e Cõns"ervação de eQUiPamentos hidra"ulícos e elé_tricos de uso comum;
e) manutenção e conservação de elevadores;

/) pequenos reparos em partes externas das instalações hidráulicas e elêtrícãs.
§ 29 A indenização dos danos, no caso de descumprimento do disposto no inciso IV, ficarâ sujeita ·a correção monetária.
. .. . . :::: :_:

. (À ComissãO de Lêi:islação Social.)
PROJETO D~ LEI DA CÂMARA N9 49, DE 1983.

-

:~:: :.::~~::_:_:_: :-:::-~:: :::::::::::::

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 48, DE 1983
(N9 5.019/81, na Casa de origem)
Dispõe sobre a criação do Tribunal Regional do
Trab~lho da 13• Região, com sede em João Pessoa,
Estado da Paraíba, e dá outras providências.
O Congr_esso Nacional decreta:
Art. }9 Fica o Poder Executivo autorizado a criar o
Tribunal Regional do_ Trabalho da 13• Regjão, com sede
em João Pessoa e Jurisdição no _Estado da Paraíba.
Art. 29 Fícam transferidas para a jurisdiÇão do Tribunal Regional do Trabalho criado por esta lei as Juntas

(NY 4.295/81,· na-Casa de origem) ·
Acrescenta dispositivo ao art. 89 da Lei nY 5.107,
de P de setembro de 1966 - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
- ·- O Congresso Nacional d~re~a:
-
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Art. 39

"Art. 89

Art. 29 O Poder Executi'vo reg~lamentará estalei no
prazo de 60 (sessenta) dias.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

-~ção.

Art. 49

Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE I966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e
dá outras providências.
Art. 89 O empregado poderá utitizar a conta vinculada, nas seguintes condições, conforme se dispuser em
regulamento:
I - rescindido o contrato de trabalho, seja sem justa
causa provada esta pelo pagamento dos valores a que se
refefe o art. 69 ou- por declaração da empresa, ou ainda
p~or deci~ão da Justiç~ do Trabalho, seja por justa causa
nos termos do art. 483 da CLT, seja por cessação da atividade da empresa ou pelo término do contrato de trabalhO poi'-pr<iio estipUlado, ou ainda no-caso de .ij,osentadoria concedida pela previdênciã social, a conta poderá
ser livremente movimentada.
II -no caso de rescisão, pelo empregado sem justa
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá
·ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência do
Sindicato da categoria do empregado ou na falta deste
com a do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Sodaf (MTPS) nas seguintes situações, devidamente comprovadas:
a) aplicaçãO do capital em atividade _comercial, industrial ou agropecuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em sociedade;
b] aquisição- de moradia próprig e pagamento das
respectivas prestações, nos termos do art. 10 desta Lei;
c) ne~sidade grave e premente pessoal ou familiar;
d) aquisição de equipamento destinado a atividãde
de natureza autônoma;
e) por motivo de casamento do empregado do sexo
feminino;
III- durante a vigência do contrato de trabalho, a
conta somente poderá ser utitizada na ocorrência das hipóteses previstas nas letras b e c do item II deste artigo.

f Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARAN• SO,DE 1983
(N9 4.351/81, na Casa de Origem)
O~spõe sobre a criação do Colégio Agricola de Garanhuns, no Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta.:
Art. l9 -Fica o Poder Executivo autorizado a criar o
Colégio Agrícola de Garanhuns, no Estado de Pernambuco.
Art. 29 -O Colégio Agrícola de Garanhuns funcionarã no Aprendizado Agrícola de Santa Rosa.
Art. 39 A instalação do Colégio Agrícola de Gararlhuns e o seu funcionã-mento dar-se-ào a partir do momento em -que houver dotação orçamentária própria e
suficiente .
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Às Comissões de Educação e Cultura e de AgricultU(a.

PARECERES

Art. !Y Fica acrescentada ao inciso II do art. 89 da
Lei n9 5.107, de l 3 de setembro de 1966, a alínea/. com a
segu-inte- rédação:
I - ...
IIf) por motivo de nascimento de dependente de
empregado do sexo feminino."

1829

PARECE:R NQ 404, DE- 1983
D~ Comissão de Red,ação
-~

RC(j_a~o

1981.

.

final __dp_ F.r9jeto_ c:Ie Resolução n'~ 224, de
' .
-~ - -·-

Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n~> 224, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu_nicipal de Santo Antônio do Monte (MG) a elevar Cr$

1830
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69.673.800,00 (sessenta e _nove milhões, seicentos e s_ç_ten-

ral, autorizada a contratar operações de crêdito no valor
global de CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes a
35..000 UPCs, considerado o va!Qr nQmioal da_UPC de
Cr$ 877,86 (oitocentos e set:nta e sete cruzeiros 1.':- oitenta
e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa .EcoJ:tômica do Estado d_e Minas Gerais, esta na quaHdad~ de
agente financeiro do Banco Nacional da HaQit.ação BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessárias~ naquele tv11,m_icípio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2s> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pubHcação.

ta e três mil e oitocenlo_s_ c_ruzeiros) o mol'!tan!e: de sua
dívida consolidada interna_.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1983. -João L"~bo,
Presidente - Saldanha Derzi, Relator -Alfredo Cam~
pos.

ANEXO AO PARECER N• 404, DE, 1983_
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 224, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do_ art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, Presidente,

promulgo a -,seguinte
RESOLUCÃO N•,

DE 1983

Maio de 1983

nicipal de Elói Mendes (MG) a elevar em Cr$
75.611.250,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e onze
mil, duzentos e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada interna.
Sala das Comissões, 18 de maiO de 1983.- João LobQ,
Presidente .....,. Saldanha Derzi, Relator - Alfredo Campos.

ANEXO AO PARECER N• 407. DE 1983
Redaçio final do Projeto de Resolução nQ 277, de
1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, no termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, pmmulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

Autoriza a Prefeitura Municipal de SantO Arilôhio
do Monte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seicentos e setenta e três mil e
oitocentos cruzeiros).

PARECER N• 406, DE !983
D~ Comissão dE Redação
Redação final do Projeto de Resoluçio 09 '127, de
1981.

O Senado Federal resolve:
Art. !I' ~a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
do Monte, Estado de Minas Gerais, nos termos do ar_t,_21'
da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no
valor global de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seicentos e setenta e três mil e oitocentos cru~ei
ros), correspondentes a 105.000 UPCs, considerado_o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seicentos e sessenta e
três cruzeiros e cincfãerita e seis centavoS), vigente em outubrof80,junto à Caixa Econômica do Estado.de Minas
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e execução d~!s obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as_ condições admitidas pelo Banco Central do B~;:asíl no respectivo processo.
Art. 29 Esta_ Resolução entra em vigor na data_de
sua publicação.

Redação final do Projeto de Resolução n9 226, de
1981.

Relator: Senador Alfredo Campos
A ComiSsão apresenta a redação final do }'_rojeto de
resolução n~' 226, de 1981, que ãlitoriza a Prefeitura Municipal de Espera Feliz (MG) a efevar em CrS
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vi~_te e cinco
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1983.- João Lobo,
Presidente- Alfredo Campos, Relator- Saldanha Derzi.
ANEXO -A:ü"PARECER N• 405, DE 1g83
n~'

226, de

Faço saber que o Senado Fede~al, aprovou, nos termos do art. 42., iriclso VI, da Constituição, e. eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Espera Feliz:,
Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões,
setecentos e- vinte e cinco mil e cem cruzeiros).

O Senado

-

ANEXO AO rARECER N• 406, DE 1983
R.edação final do Projeto de Resolução n9 227, de
1981.

Faço saber que o SenadO Federal apro_vou, nos termos
do art. 42,- inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO

PARECER N• 405, DE 1983
D~ Comissão de Reciaçio

Redação final do Projeto de resolução
1981.

jif!lawr: Senador Saldanha Derzi
A- Ó:nTiissão apresenta a redação finril do Projeto_de
Resolução n9 227, de -1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aimorés (MO) a elevar em CrS 92.175.300,00
(noventa e dois milhões, cento e setenta e ci~co mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
--'-"
·-..
interna.
Sala das Comissões, 18 de m-aio de 1983. -Joã.o Lobo,
Presidente- Saldan-hoa Derzi, Relàtor- Alfredo Campos.

N•

,DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aimorés, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no vaJor de CrS_ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mi1 e trezentos cruzeiros}.

O Senado

fed~ral

resolve:

Art. Jl' J:: a Prefeitura Municípal de Aímorés, Estado de Minas Gerais, nos termos do art, 29 da Resolução
n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contra_tar operações de crêdito no valor global
de CrS 92. [75.300~00 (noVent;:t e dois milhões, ceiltO e se~
tenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), correspondentes
a 105.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de CrS 877,86 (oitocentoS e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abrilf8l,junto à Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinadas à construção de 300 (trezentaS) unidades habitacionais de interesse social e execução das
obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
-.ua publicação.
PARECER N• 407, DE 1983
Da Comissilo de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução nQ 277, de
1981.

FederaLrt'<Solv~:

Art. 11' ~ a Prefeitura Municipal de Espera Feliz,
Estado de Minas Gerais, nos termos dQ art. 29 da Resolução n9 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Fede-

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaç_ão final do Proj~to de
-ResoluÇão n9 217, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu-

, de 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Elói Mendes,
Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco
milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e cinqUenta
cruzei~os ).
O Senado Federal resolve:

Art. 19 ~a Prefeitura Muncipal de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a co_ntratar operações de crédito no valor
global de Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco milhões,
se1sC_i;ntos e_ óO:Z~ mil, duzentos e cinqUenta cruzeiros),
correspondentes- a 125.000 UPCs, considerado o valor
nominal da UPC de CrS 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e Oitenta e· nove centavos), vigente em julhoj8Q,
junto à- Caixa: Econômica do Estado de Minas Gerais,
esta na qtiaiid8.de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à contrução de
400 (quatrocentasr Unidades habitacionais de interesse
social e execução das obras de infra-estrutura urbana necesS.âriãs, naquele Município, obedecidas as condiçêies
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 21'- Esta Resolução entra em vigor na data __ de
·sua publicaçãQ.

-PARECER N• 408, DE 1983
Da Comissão de Reciaçio
Redação final do Projeto de Resolução
1981.

n~'

278, de

- RelatOr: Se"n"ador Alfredo Campos
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 278, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Matipó (MG) a elevar em CrS 23.224.600,00
(vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
Sala das Comissões, 18 de mato de 1983. ____:_João Lobo,
Presidente- Alfredo Campos, Relator -Saldanha Derzi.

ANEXO DO PARECER N• 408. DE !983
Redação final do Projeto de Resolução nl' 278, 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 Munidpal de Matip6, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões,
duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
-Art. 11' É a Prefeitura Municipal de Matipó, Estado
de Minas Gerais, nos termoS do art. 29 da Resolução n"
93, de lI de outubro de !976, do Senado FeQeral, autorí-
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zada a contratar operações de crédito no valor global de
Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três mililôes, duzentos e vi.nte
e quatro mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a

35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 663,56 (seiscentos e sessenta e tTês cruzeiros e cin~
qaenta e seis centavos), vigente em outubrof80, jUnto à
Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta -na
qualidade de agente financeiro do -aan.cO Nacional da
Habitação - BNH, destinadas à construção de 100
(cem) unidades habitacíonals de interesse socicil -e execução das obras de infra-estrutura urbana n"ecesSâfías,
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• 409, DE 1983
D~ Comissão de Redaçio
Redação final do Projeto de Resoluçio
1981.

n~>

A Comissão apresenta a redação final do _Projeto de
Resolução n~' 28J, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto (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 interna.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1983. ':':'"""Joã_o Lobo,
Presídente- Saldanha Derzi, Relator- Alfredo Campos.
ANEXO AO PARECER N• 409, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n9 281, 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 Santa Maria
do Salto, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Santa Maria do
Salto, Estado de Minas Gerais, noS termOs do art. 29 da
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operações de crêdito no
valor global de Cr$ 30.725.100,00 (tôhtã milhões, setecentos e vinte e cinco mH e cem cl-ui:eiros), correspondentes a 35.000 UPCS, -considerado o valor nomin3l da UPC
de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e-oitenta e seis centavos), vigente em abril/8l,junto a CaiXa
Econõmica do Estado de Minas Gerais, esta ria qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades
habitacionais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 410, DE 1983
D~ Comissio de Re.Íação
Redação final do Projeto de Resolução nl' 284, de
1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação firiã.l do Projeto de
Resolução n~ 284, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu-

RESOLUÇÃO N•

niçipal de Curvelo (MG) a elevar em Cr$ 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 interna.

1831

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de João Monleva·
de, Es_tado de Minas Gerais, a contratar operaçio de
crédito no valor de Cr$ 182.969.500,00 (cento e olten·
ta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e
quinhentos cruzeiros).

Sala das Comissões, 18 de maio de 1983. -João Lobo,
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Alfredo Campos.

O Senado Federal resolve:
ANEXO AO PARECER N• 410, DE 1983
_ Redação final do Projeto de Resolução n9 284, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42. inciso VI, da Consfituiçào, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte

281, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
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RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Curvelo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 292.751.200,00 (duzentos e noventa e
dois milhões, setecentos e cinqUenta e um mil e duzentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. !9 É a Prefeitura Municipal de CurveJo, Estado
de Minas Gúais, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a- contratar operações de crêdito no valor global de
Cr$ 292.751.200,00 (duzentos e noventa e dois milhões,
setecentos e cinqüenta e um mil e duzentos cruzeiros),
correspondentes a 280.000 UPCs, considerado o valor
nominal da U PC de Cr$ 1.045,54 (urn mil, quarenta e
cinco cruzeiros e cinqUenta _e quatro centavos), vigente
emjulhoj81,junto à Caixa Económica do Estado de Mi~
nas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à
construção de 800 (oitocentas) unidades habitacionais de
interesse social e execução das obras de infra-estrutura
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N9 4Il, DE 1983
Da Comissão de Redação
~edaçiio

Art. J9 f: a Prefeitura Municipal de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~ daResolução n9 9~, de li de outubro de 1976, do Senado Federi:il, autorizada a contratar operações de crédito nova~
Ior global de Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e dois
milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos
cruzeiros), correspondentes a 175.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil,
quarenta e cinCo cruzeiros e cinqUenta e quatro centavos), vigente em julho/81, junto à Caixa Econôinica do
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinadas à construção de 500 (quinhentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessãrias, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil qo respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
$Ua p~blicação.

PARECER N• 412, DE 1983
Da Comissão de

Reda~o

Redação final do Projeto de Resolução nq 117, de
1982.
Relator: Senador Alfredo Campos
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 117, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno (PE) a elevar em CrS 233.190.466,68
(duzentos e trinta e três milhões, cento e noventa mil,
quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e oito
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Sãla das Comissões, 18 de maio de 1983. -João Lobo,
Presidente- Alfredo Campos, Relator- Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 412, DE 1983
_ Rcdação final do Projeto de Resolução n9 117, de
1982.

final do P!'ojeto de Resolução n9 285, de

1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi
_ ~. Col'!lfs.S3.o aprese~ta a redaçãó fiilal do Projeto de
Resolução_ n9 185, de 1981; que autoriza a Prefeitura -Municipal de João Monlevade (MG) a elevar em Cr$
182.96~.500,00 (cento e oitenta e_çiois milhões, novecentos e s~ssenta c nove mil e quinhentos cruzeiros) o montante de _?Ua dívida consolidada interna.
Sala dãs Comissões, 18 de maio de 1983~- João Lobo,
Presidente - Saldanha DerZ-i, Relator - Alfredo Campos.
ANEXO AO PARECER N• 411, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n9 285, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
, Presidente, promulgo a seguinte
eu.

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

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno, Esta·
do de PernambucO, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e
três milhões, cen_fc! e noventa mil, quatrocentos e sessenta e_$eis cruzei!'~S e sessenta e oito Centavos).
O Senado Federal resolve: -

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Moreno, Estado
de Pernambuco, nos termos do art. 29 da Resolução n"~
93.,-de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor de Cr$
233.190.466,68 (duzentos e trínta e três milhões, cento e
noyenta mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e
sessenta e oito centavos), correspondente a 160.383
UPCs, considerado o valor nominal da U PC de Cr$
Í.453,96 (um mil, Quatrocentos e cinqUenta e-três cruzei-
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ros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82,

ANEXO AO PARECER

N• 4!4.

DE 1983

junto ao Banco do Estado de_PernambUcQ_S.A_., este n_a

qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinada à viabilização dos estudos, programas e investimentos do Programa CURA nas
áreas selecionadas na sede do Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor a data de sua
publicação.

Redação final do ProjetÕ de Resolução

Da Comissão de Redação

Relator: Senador Alfredo Campos
A Comissão apresenta a rCdação final do Projeto de
Resolução nl' 248, de 1981, que suspende a execução do
art. 53 e seu parágrafo único_ da Lei n9 35, de 31 de dezembro de 1966 e do Decreto n9 7, de 25 de junho de
1968, ambos do Município de Rancharia, no Estado de
São Paulo.

~esolve:

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo- Tribunal
Federal, proferida em 24 de junho de 1981, nos autos do
Recurso Extraordinário n~' 94.629-2, do Estado do Paraná, a execu~~o dos atts.. 25?3, 294,_~?5 e 296 d~ Le_i_ n"' 123,
de 22 de dezembro de 1966, do Município d_e_ Santa Fé,
naquele Estado.
PARECER N• 415, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação

Sala das Comissões, 18-5-83. -João Lobo, Presidente
- Alfredo Campos, Relator - Saldanha Derzi.

• DE 1983.

Suspende a execução dos arts. 293, 294, 295 e 296
da Lei n~ 123, de 22 de dezembro de 1966, do Município-de Santa Fé, no Estado do Paraná.

O Senado Federal
Redação final do Projeto de Resolução n\" 248, de
1981.

249 de

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

RESOLUÇÃO N•
PARECER N• 413, DE 1983

nQ

1981.

rin~I

do Projeto de Resolu\"àO n"' 250, de

1981.

Relator: Senador ilfredo Campos

ANEXO AO PARECER N• 413, DE 1983
Reda\"ào final do Projeto de Resolu\"àO n9 248, de
1981.

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

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 150, de 1981, que suspende a exc.<.cução da
lei n"' ~70, dt;> 13 de dezembro de 1977, do Município de
Ibirá, no Estado de São Paulo.
Sala das Comissões, 18 de Maio de 1983.- João Lobo. Presidente - Alfredo Campos, Relator - Saldanha
Der;:i.
ANEXO AO PARECER N• 415. DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n"' 250, de

RESOLUÇÃO N•

• DE 1983

Suspende execução do art. 53 e seu parágrafo único da Lei n9 35, de 31 de dezembro de 1966 e do Decreto n9 7, de 25 de junho de 1968, ambos do Munidpio de Rancharia, no Estado de São Paulo.
O Senado Federal Resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão defi!litiva dO Supremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Plenária de 24 de jUnho de
198I, nos autos do Recurso Extraordinário n9 94.633-1,
do Estado de São Paulo, a execução do art. 53 e seu parágrafo único da Lei n9 35, di3I de-ae-iembro-de I966 e
do Decreto nl' 7, de 25 de junho de I 968, ambos do Minicípio de Rancharia, naquele Estado.

PARECER N• 414, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n"' 249, de
1981.

Relator: Senador Alfredo Campos.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 249, de 1981, que suspende a execução dos
arts. 293, 294,295 e 296 da Lei n9 123, de_22 ded~eJPbro
de 1966, do Município-de Santa Fé, no Estado do Paranã.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1983. -João Lobo,
Presidente- Alfredo Campos, Relator- Saldãn~(! Derzi.

1981.

Obrigadas a manter contrãto de seguro de valor corres·
pendente a cem (100) vezes o maior salário mínimo do
País, vis1,1ndo à cobertura de indenização, por qualquer
acid.ente ou defeito de aparelhagem, devidamente com·
provado, de que resulte morte ou invalide-<: permanente
. do Paciente.
Art. "2.1> O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro do prazo de noventa (90) dias.
Ari. 3~> Esta LCi entrãrá em vigor na data de sua
publicação.
Art. 41> Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação

Os tristes episódios que culminam com invalidez ou
morte de pacientes, reclamam das autoridades do País
providências c[~e levem à diminuição dos risco-s nas operações realizadas com anestesia geral.
Entretanto, pensamos que ao lado de tais medLdas de
caráter administrativo, deveríamos também cuidar da
obrigatória, indispensável, indenização dos sinistros de- cqrrentes de eventuais acidentes médicos ou falhas em aparelhagens, o que é perfeitamente-pOSsível em face a_ existência de nosso eficiente sistema de seguros, como ocorre em outros pafses, pelo que se_ divulga.
A verdade é que tais casos vêm aumentando consideralvelmente, não só no Brasil como em todo mundo, cabendo às autoridades e ao legislador coibi-los e ao mesmo tempo repará-los.
Não podemos debitar aos médico·s os insucessos porventura ocorridos, porque, tanto quant_o_ nós, eles têm o
maior interesse no êxito de seu trabalho profissional e
sofrem tanto quanto os familíares quando o resultado é
desastroso, culminando com a morte ou invali_d!!z do seu
paciente.
Através desta proposição e na esperança de que ela venha a receber dos ilustres Pares a colaboração indispensável para sua melhoria, busquemos encontrar um caminho que amenize as dificuldades do paciente ou, em sua
falta, de sua própria família.
Sala de Sessões, 18 de maio de 1983.- Nelson Carnei-

---,0.

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

, DE 1983

Suspende a execução da Lei n9 570, de 13 de de~
zembro de I977, do Município de lbirá, no Estado de
São Paulo.

O Senado Federal

Maio de 1983

r~sojve;

Artigo único. É suspensa, por inconstituciOnalidade,
nos te~mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida-erri 9 de abril de 1981, nos autos do
Recu_rso E~tn1.0rdinãrio n~ 92.142.-7, elo Esta_Qo de São
Paulo, a execução da Lei n,. 570, de l3 de dezembro de
1977, do Município de Ibirá, naquele Estado.
O SR. PRI!:SIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente

lido vai à publícação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
E /ído o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90. DE 1983
Dispõe sobre a-o-briga-tOriedade de seguro nos hospitais e estabelecimentOs_ similare-s, nas condi!;ões e
para o fim que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os ho~pitais, casa de saúde e clínicas em geral, onde se pratiquem cirurgias com anestesia geral, são

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Saúde.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, o projeto de resolução que vai ser lido
pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

Í'ROjE'fi) DE REsOLUÇÃO N• 43, DE 1983
Altera a redação do inciso XI, do Art. 239 do Regimento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. ]'i' O inciso XI do Art. 239 do Regimento InterM
no do Senado Federal pasa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 239.

XI -transcorridos 30 dias da reiteração, sem
resposta, a Presidência dará conhecimento do fato
ao requerente e ao Plenário a fim de que decida se
deve ser caracterizado o crime de responsabilidade
pr'éVisto no art. 13, item 4, da Lei número 1.079, de
10 de abril de 1950.
ArL 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua_ publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

--
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Justificação
A alteração regimental, objeto da Pioposição que te-

mos a honra de oferecer ao ·elevaâo istudo- dÕs no-breS
Pares, destina-se a- oferecei- -ao Senâd-0 ãs condições necessárias para melhor cumprir sua destinação constitucional.
Arquivado simplesmente, na forma que dispõe atualmente a nossa Lei Interna, o requerimento de iritormações, instrumento através do qual o Legislativo eXerceria, ainda que modestamente, algum poder de fiscalização, torna-se inócuo, apesar das disposições da Lei nl'
1.079, de 1950, que define, como crime de responsabilidade dos Mfnistros de Estado o não atendimento aos pedidos de inforriiaçào previstos no Art. 30 -d~ Coà.Sü:
tuição.
Curiosamente, o Regimento Interno remete às Comissões exclusivamente, a decisão de caracterizaçãO do crime previsto na Lei n~ 1.079/50 e só rio caso de pedido de
diligência solicitada- por aqUeles órgãos técnicos e não
atendidas nos termos do art. 164, restringindo, injustificadamente, os efeitos daquela lei, que foi fruto da decisão soberana do Poder Legislativo, cujo espírito norteador foi diminuído ria sua abrangêncii:i pela omissão do
dispositivo que propomos seja alterado.
A aprovação do presente projeto restabelecei-á uma
pequena parcela das prerrogativas do Legislativo, conquista que a todos nós empolga e, temos absoluta certeza, os ilustres membros desta Casa saberão- utilizar a
oportunidade que a nossa iniciativa proporciona.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1983.- Henrique Santil/o.

XI -transcorridos 30 (trinta) dias da reiteração, sem
resposta, a PreSidência dará- conhecimento do fato ao requerente e ao Elenário, sendo o requerimento definitivamente arquivado.

..

...

....

..

e

do Congresso Nacional;
VII- indeferido, o requerimento irá ao ArciuiVO, Seffi
publicação, feita a devida comunicação ao requerente;
cabendo, da decisão, recurso para o Plenário, ouvida a
Comissão de Cons.tituiÇão e Justiça;
VIII -as informações recebidas serão arquivadas depois de fornecida cópia ao requerente e, quando se destinarem à elucidação de matéria pertinente a proposição
em curso no Senado, serão incõqioradas ao processõ :respectivo;
IX- ao fim de _30 (trinta) dias será reitCrado o expediente _de_solicitação~das informações, quando não haM
jam sido prestadas ou não tenha sido solicitada, pela autoridade competente, a prorrogação do reSpectivo prazo;
X - o pedido de prorrogaçãO referido no inciso anterior será considerado aprovado se não houver objeção

do Plenário;

-

-- - --

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.

1'~ 4

Se_cretârio.

E lida a seguinte
~asília,

18 de maio de 1983

Senhor Presidente.;

LEI N• 1.079, DE !O DE ABRIL DE 1950
Define os crimes de responsabilidade-e regula o
respectivo processo de julgamento.
• ·~ ·~-~. -~ - - · . . . . . . . . . . . . . . -~ • • • • ·.- • • • • ; • --~ -~..<.t;.--

TITULO II
D~s

Ministros de Estado

Art. 13. São crimes de -resporlsabiÜdáde dos Minitros _de Estado:
I --:-os a tos definidos nesta lei, quando por eles praticados ou ordenados:
2- ós atas previstos nesta lei que os Ministros assina- rem com o Presidente da República ou por ordem deste
praticarem;
3- a falta de comparecimento sem justificação, perãnte a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, ou
qualquer das-Suas Comissões, quando urna ou outra casa
pessoalmente, prestarem informações acerca de assunto
previamente determinado;
4 - não prestarem dentro em trinta dias e sem motivo
justo, a qualquer das Câmaras do Congresso Nacional,
as informações que ela lhes solicitar por escrito, ou
prestarem-nas com falsidade.

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL.
·-·-~·
--~- .-~·-·-~~~...._., __
-~ ..... .,-. ~~ .
Art. 239. Erri refaçào --ao requerimento de informações serão observadas as seguintes no.i-illas;.
1- só será admissível;
a) como ato pertinente ao exercício da competência
fiscalizadora do Congress-Õ Nadonal ou do SenadO Federal;
b) para esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado;
I I - será dirigido ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da RepUblica;
I I I - deverá- ffiencionar o fato sujeito à fiscalização
do_ Congresso ou do Senado, as.siin _definido em lei
(ConSI.,_art. 45j, óu.fazeiieffilSs[C)CXpresSã à ma"téfia legislativa em tramitação;
IV- não serão pedidas informações ao Presidente da
República sobre matéria da sua competência privativa
nem ao Poder Judiciário, à Câmara dos DeputadoS a
órgãos dos Estados e Municípios;
·
·
V- não poderá conter pedido de providênCia, consulta, sugestão, conselho ou iilterro&ação so_bre -propóSiM
tos da autoridade a quem se diriJa;
-VI- recebido o requerimento, a Presidência terá o
prazo de 24 (vinte e quatro)fiOfas-para-eXaminá-lo, e, se
deferido, será lião nO Expediente e publicado no Diário
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QSR..)'_RE~!I?,~~.TE {Nilo

Çoefho)

~O

projeto de

resolução que vem de ser lido, após publicado e distriM
buíd_o_.em avql_~Q.S_, ficat:á sobre a mesa durante 3 (três)
c-S.ç,ssões., a fun de receber emendas, após o que será despachado às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos peloS~.

NóS teimOS' dó ãrtigO" 8"6 do Regimento Interno, tenho
a honra de- submeter a Vossa Excelência o nome- do
nobre senhor Senador Octavio Cardoso para integrar,
em ~ubstituição ~o nobre senhor Sen~dor Tarso qutra,
'recentemente falecido, as comissões de Educação e Cultura e Relações Exteriores, ambas na qualidade de Titu_lar e_como Suplente as comissões de Constituição e Justiça e Finanças.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência proteStOs de miilhil elevada estima e distinta consi+
deração.
Aloysio Chaves, Líder do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

De acordo

com a comunicação que acaba de ser lida, a Presidência
designa o nobre Sr. Seriador Octavio Cardoso para inte--grar, na qualidade de titular as ComisSões de Educação e
Cultura e de Relações Exteriores, e como suplente asComissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a Mesa,
comunicação que vai ser lida pelo Sr.

1~'-SecretáriO.

E lida a seguinte
- Efu 17 de Maio de 1983.
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Execelência, de
acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa
a apartir do dia 18/05/83, para breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular.
Atenciosas saudações. ---, Lourival Baptista.

l~'-Secretário+

São

lido~_ ~s

seguintes

- -- REQUERIMENTO N• 664, DE 1983
Requeiro, na forma regimental, o desarquivamen_t~ do
_e_rojeto de Lei do ~enado n~' 2_68, ·de 1980, de a~toria e
em homenageio ao ilustre e saudoso Senad_or Adalbe;to
Sena, tãõ sensível aos dramas que slla proposição visa a
evitar.
---Sala das Sessões, 17 de maio de 1983. --Nelson Carneiro.

REQUERiMENTO N• 665, DE I983
Requerro, na forma regimental, o desarquivamento do
Proj~to de__Lei doS-en-adÕ ri~_ 364, de 1981, de. minha~luto

ria._
Sala das Sessões, 18 de Ínaio de -19~3:- Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
fica ciei:ife~
Há oradores inscritos. Con~o a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ--tAvALCANTE (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Globo de oflteril, dia 17, em sua página 3, sob ·o título_ ':Nilo Coelho condena voto a descoberto", publica
decla~açõ~- do e~inente Presidente desta Casa, que para
gáudio meu está presente nesta oportunidade, decla~~ç?es q-~~)~~_go_p_or '?~m}er no microfone e, portanto,
-leVá-las aos Anais do Senado.
~s declarações_ do Presidente dista Casa, segundo O
GlobO~--foram- iS -seguintes:
-O Presidente do Senado, Nilo Coelho, declarou ontem que é contrário- à proposta de voto adescoberto na Convenção partidária que escolherá o
- ca-ndid8.to à Presidência da República. Pediu que se
respeite a lei, ciue estabelece como norma a eleição
do candidato através do voto secreto dos delegados.

REQUERIMENTO N• 666, DE 1983
Requeiro, nos termos regimentais, o desarquivamento
do Projeto de Leí do Senado n~' 103, de 1981, de autoria
dQ Senador Fr-anco Montara, que assegura ao emprega- dó- substjtuto salário igual do substituído.
Sala das Sessões, 17 de. maio de 1983. - Fernando
Henrique Cardoso.
O_SR. PRESIDE~TE (Nilo Coell~o)- Os requeri-mentos tidos -serão· publicados e posteriormente incluí+
dos eni OrdeirldODía, nos termos regimentais.

A seguir O Globo atribui ao Presidente Nilo Coelho as
seguintes palavras:
-A lei diz que o voto na Convenção é secreto,
então ele tem que continuar secreto.
Não existe nada disso de mudar a lei, de tentar
fazer diferente daquio que já está estabelecido. Vam.os respeitar mai_s_as_leis.
Para finalizar, os meus efusivos aplausos às declarações do nosso. Presidente. Muito obrigado. (Muito
bem!)
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O SR. PRESIDENTE {Nilo Coelho) - Sr. Senador
Luiz Cavalcante, a declaração feita é autêntica. Eu reafirmo o que foi transcrito. Coilcido a palavra ao nobre
Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a tribu·
na hoje para tratar de um assunto do mais alto interesse
para o meu Estado: trata-se do Porto de Luís Correía.
Antes, um pequeno histórico sobre a navegação de cabotagem e de longo curso no lítoral piauiense.
Desde o início do sêculo, o Piauí ut11ízava seu grande
rio, o Parnaíba, para levar mercadorias até Goiâs_ e ao
longo de um percurso de I .200 Km; as barcaças traziam
para Parnafba, em sua viagem de retorno, toda a produção agrícola de uma imensa região, inclusive, couros e_
peles de variadas espêcies animais.
Como não podia deixar de ser, a cidade de Parnaíba,
que desde o Império já se tornava famosa em todo o
Norte do País, pof Ser o maior Centro dC exportaÇão- de
carnes e derivados, passou a ser tambéffi centro de exportação de cera de carnaúba, sementes oleaginosas,
couros e peles.
Esta exportação atingiu tamanha expressão, em termos de divisas para o País, que a Agência do Banco do
Brasil em Parnaíba era considerada de 211 classe, isto é, e_xistiam nO País, àquela época, apenas duas ou três agência(dessa categoria fOfa das capitais de Estado.
Para esta intensa movimentação de mercadorias exportadas e importadas, os navios, quer os de cabotagem,
quer os de longo curso, utilizavam os ancoradouros de
Luís Correia, no Piauí, e Tutóia, no Maranhão, isto é,
em uma das dezenas de baías forniã.das no delta do rio
Parnaíba.
Com os assoreamentos contínuos, quer de uma barra,
quer de outra, foi-se tornando cada vez mais difícil o acesso de navios àqueles portos que serviram ao Piauí.
Os piauienses,- entretanto, continuavam s·onhando
com seu porto marítimo, em Luís Correia, no estuário
do rio Igaraçu.
Este sonho durou 100 anos, até quando tive a honra de
governar o Piauí e providenciei para que, rlo, Instituto de
Hidrologia do an_tigo Departamento de Portos e Vias
Navegãveis, fosse estudado o __ Porto de Luís ÇQ.rreia.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o porto com que
sonhávamos era um porto capaz de receber navios de
longo cursojá que õ Piauí teve muito o que exportar
para dentro e foi-a do _País. Sonhávamos com um porto
de pelo menos 10 metros de calado.
Agora, entretanto, estamos informados de que a PORTOBRÂS está determinando a conclusão do_ porto de
Luís Correia, isto ê, a construção das instalações de acostamento de navios e, naturalmente, armazéns para
carga. Mas tudo isto na atual situação em que se encon~ tram as obras, isto ê, em uma cota de 7 metros, que hoje, ·
na parte externa do molhe, não atinge, nem mais 6 metros.
Isto significa dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que o sonho de_lOO anos dos piauienses, para ter um porto marftimo capaz de receber os navios que hoje fazem o
serviço de cabotagem no País, e tambêm os de longo curso, foi por águas abaixo. f: que estes navios, quando carw
regados, exigem um porto de profundidade no mínimo
de 10 metros. Tairtbém ·as navios de longo Cl,lrso, que
hoje freqUentam õs jJõi"1oS brasileiros do Nordeste e
Norte, como Fortaleza e Belém, da mesma forma exigem
um porto com c_ala_do de lO m~ros~
Fica assim o pOrto de Luís Cor"feia, no Piauí, eXcluído
de freqUência da maioria dos_ navios que fazem o serviço
de cabotagem no País, e também os de longo curso, tudo
porque o porto serã concluído com uma cota de profundidade de apenas 7 metros, quer para o acesso, quer em
sua bacia interna de evoluçã_o.
Para colocar o porto de Luís Correia em condições de
igualdade aos outros do N ardeste e Norte do País, basta-

ria prolongar o atual molhe principal em mais 3.000 mew
tros de extensão, fazendo sua inflexão para leste ou oeste, quando atingida a cota lO metros.
As instalações portuãrias, que hoje a PORTOBRÁs
deseja fazer em um pequeno porto de apenas 7 metros de
calado, seriam transferidas para o novo porto de 10 metros, sem aumento substancial de despesas.
É clar_o que para isto o Piauí teria que eSperar mais 3
anos, e conseguir da União os recursos-piara: este prolongamento de mais 3 km no molhe princiPaL
Mas, Sr. Prtesidente, Srs. Senadores, se o Piauí já esperou 100 anos para ter seu porto marítimo, poderá esperar mais 3, e ter um porto definitivo, sem necessidade
de dragagens freqUentes e, sobretudo, um porto que coloque o nosso Estado em pé de igualdade com os outros
·
estados do Nordeste brasileiro.
O que não é possível é assistirmos, de braços cruzados,
a assinatura de um contrato, em vias de se tornar realidade, ao que estamos informados, para a construção de um
cais de atracação e um armaZém de carga, na atual si~
tuação em que se encontram as obras do porto de Luís
Correia.
Isto equivale a dizer que o porto do Piauí será mesmo
um pequeno porto de 7 metros de calado, açiequado apenas a pequenos navios que não existem mais, ou a barcos
de pesca.
Faço daqui um apelo ao Sr. Ministro dos Transportes,
engenheiro Cloraldino Severo, para que mande sustar
este contrato em vias de ser assinado, e d,etermine o reexame das obras no porto de Luís Correia.
Afinal, o custo para o prolongamento do molhe ali existente, até a cota de_ 10 metros, será de Cr$
18.600.000,00; menos de 40 milhões de dólares.
COmo o que está em jogo ê o futUro do meu Estado,
faço também um apelo ao Governador do Piauí e à bancada dÕ PDS do meu Estado, na Câmara e no Senado,
-para que formemos uma frente única contra o porto de 7
metros.
Afinal, o Governo do Piauí acaba de pedir 1O milhões
de dólares e nem plano de aplicação enviou para cá, e
mesmo assim nós já aprovamos este empréstimo.
Considerando tudo o que aqui dissem-os sobre a necessidade de um porto com calado de 10 metros em Luís
Correía~ ã.CresCeil.teniOs Qi..ie -6 i'i3.uC&era hoje com suas
exportações cerca de 40 milhões de dólares anuais, ora
pelo porto do Mucuripe no Ceará, ora pelo de ltaqui no
Maranhão.

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALBERTO SI LV A- Ouça, com muito prazer
o aparte de V. Ex•

O Sr. Vírgt1io Távora- Veja V. Ex• nobre Senador,
que às vezes Governo e Oposição podem- conjugar o
mesino verbo, no mesmo tempo, embora em pessoas diferentes, como no caso. Associamo-nos de coração a essa
reivindicação. COn-struir; hoje, porto de menos de 7m,
com toda a sinceridade - aí fala o técnico e não o Políti.:.
co - ê querer jogar dinheiro fora. Ou ilão se constrói
porto ou se construa com lOm para cima. Assim, prOmetemos a V. Ex• em nome pessoal e da Liderança do PDS,
que nos dirigire!JlOS ao Ministro Cloraldino Severo, para
que de S. Ex• promanem aquelas providências que mister
se fazem, para que esse absurdo não seja cometido.
O SR. ALBERTO SILVA- Nobre SenadQr Virgílio
TáVora, agradeço a V. Ex• o aparte que traz novamente
aos piauienses a esperança, porque agora temos um aliado na pessoa de V. Ex• que é um engenheiro, é um téCnico que construiu um p~rto no seu Estado, e lutou para
que este porto fosse um porto de quota menos 10, e, por
isso mesmo, o Ceará, hoje, é o que é, graças ao esforço
de V. Ex• neste se-ntido. Quero, agraâecenáo-oaparte em
meu noffie, da Bancada e do povo do Piauí, dizer-lhe que
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também, quando coloquei o porto no Instituto de Hidrologia, era para t~rmos um porto de l~ metros de_ calado;
depOis que deixei o porto isso foi encurtado, nã.tui'almente para reduzir despesas, mas ar tivemos um porto com apenas 7 metroS, que é o que se estã pretendendo consolidar. Agradeço a V. Ex•
Sr. Presidente, além da exportação atual que atingc40
niilfiões de âólares, se- tivéssemos um porto de lO metros.
po-dCríi!TriOs expOrtar o pargo, pois em frente ao litoral
piauiense existe um banco ilimitado de pargo que é um
peixe nObre pãra exportação. Hoje, cerca de 200 barcos
de pesca trafegam naquela área e descarregam os seus
p-rOdutOs num (rigorífíco que existe em Luís Corr!ia.
Mas, como não temos porto, todo esse produto vai para
um dos portos dos Estados vizinhos.
A região do delta do Parnaíba, entretanto, tem capacidade para gerar 1.000.000 de toneladas de raspa de man:
dioca {manioc flour) para um mercado europeu de, no
mínimo, 1.400.000 _~aneladas desse produto.
Se tíverinos -um- POrto com 10 metros de calado, não só
poderíamos aumentar nossa exportação de lagosta, pargo e camarão, para um valor em derredor de 30 milhões
de dólares anuais, como poderíamos exportar até um mi~
!hão de toneladas de raspa de mandioca.
Só _estes dois produtos já justificariam o porto c_om 10
metros de calado, daí o apelo que ora faço ao Sr. Ministro dos Transportes e ao Governador do Piauí, que não
permitam seja -cometido o que considero um verdadeiro
desserviço ao Piauí, admitindo que o Estado tenha um
porto tão pequeno, com 7 metros de calado, justamente
na hora em que os menores navios construfdos no Brasil
e no mundo começam com calado de lO _metros.
Se, mesmo assim, o Governo Federal insistir em construir no Piauí um pequeno porto de apenas 7 metros de
profundidade, que não vai servir para nada, cabe ao Governador do Piauí lutar e, em último caso, pedir 30 milhões de dólares emprestados e colocar à disposição da
PORTOBRÃS, para construir o porto de 10 metros.
Pode o Governador ter certeza de que com ele estará
toda a Bancada do PMDB do Piauí, e também os 2 milhões de piauienses descendentes daqueles que há cem
anos sonharam com um porto em nosso Estado, mas um
porto capaz c;ie: permitir o livre comércio marítimo do
Piauí com o Brasil e com o Mundo. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguin~
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou dando entrada nesta Casa a um projeto de resolução que se propõe a alterar o Regimento Interno do
Senado Federal, precisamente no seu art. 239, inciso XI,
que estabelece a norma para os requerimentos de informação por esta Casa.
Diz_ o caput do art. 239:
.. Em relação ao requerimento de informações serão observadas as seguintes normas:
-XI -transcorridos 30 (trinta) dias da reiteração,
sem resposta, a Presidência dará conhecimento do
fato ao requerente e ao Plenário, sendo o requeri- -melltO Ciefinitivamente arquivado."
Tal dispositivo, Sr. Presidente, atrita precisamente a
Lei nl' 1.079, de 10 de abril de 1950: "que define os crimes
de responsablilidade e regula o respectivo processo de
julgamento".
NÕ seU art.-13, inciso 4, esta Lei diz-textualmente:
"São crimes de responsabilidade dos Ministros
-de Estado:
4 -Não prestarem dentro em trinta dias e sem
motivo justo, a qualquer das Câmaras do Congresso
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Nacional, as informações que ela lhes solicitar por
escrito, ou prestarem-nas com falsidade."

ação política sobre um fato que tipiftcado está pela omissão havida.

Minha proposta, Sr. Presidente, visa a corrigir estafalha do Regimento da Casa, dando ao art. 239, inciso XI,
do nosso Regimento Interno, a _seguinte redação:

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex~ tem inteira
razão. No entanto, pela lei, o fórum legal para O jUlgamento dos crimes de responsabilidade é a Câmara dos
Deputados. E ainda pela lei, qualquer pessoa tisica ou
jurídica pode acionar o Presidente da República ou qualquer Ministro por crime de responsabilidade perante a
Câmara dos Deputados. A minha intenção é corrigir
uma folha no texto do Regimento Interno do. Senado Federal, dando oportunidade de o Senado também, por
uma decisão, do seu Plenârio, caso o decida, possa,
como instituição também, solicitar o julgamento, por
crime de responsabilidade, de qualquer autoridade que
venha a omitíi"~se Perante estã mesrria InstituiÇãÔ.
segundo os âitaines da lei, qualquer pessoa física ou
jurídica tem o direito de acionar o Presidente da República O!l qualquer dos Ministros perante a Câmara dos
Depu,tados, por crime _ç[e responsabilidade. Eu mesmo
poderei fazê-lo amanhã, por exemplo, contra um dos
Ministros que me deixou de responder a requerimento de
informação, segundo det_e~mina _o__ ~rC~ 4Q __ da ConstitUiçãO_ Feâeral.
- -No eniãnto, estou propondo que o Regimento do Senado, em vez de dizer que esses requerimentos não respondidos e, que configuram um crime de responsabilidade, sejam apenas arquivados, que permita ao Plenário da
Instituição, ao Plenário da Casa, uma manifestação política diante da omissão, diante do fato criminoso.
O Regimento do Senado já estabelece o mesmo para
as comissões, no caso dos pedidos em- diligências, no
caso dos projetas em diligências, paia qua-lQuer -dOS M:inistétíOs. O Reglm-e-nto tiPifiCa tairibêm -a1 õ -i:"rime deresponsabilidade, cabendo ao Plenário dá Comissão, se lhe
aprouver, acionar o responsável por crime de responsaM
~ bilidade perante a Câmara dos_ Deputados.

XI- transcorridos 30 dias da reiteração, sem
resposta, a PresidênCia dará conhecimen_to do (ato
ao requerente e ao Plenário, a fim de que decida se
deve ser caracterizado o crime de responsabilidade
previsto no art. 13, item 4, da Lei n9 1.079, de lO de
abril de 1950.

E o rà:co, Sr. Presidente, por jusittficados motivos.
Num ráp-idO levantamento, realizado por mim, verifiquei que dos requerimentos de informações dos Srs. ·senadores, nos dois últimos anos, endereçados pela Comissão DiretOra desta Casa aos Srs. tfínistiOS, ·quase 1/3
desses requerimentos deixaram de ser respondidos_. Não
diz respeito, bem claro, bem definido, ao Senado Federal, ao Congresso Nacional.
Tenho em mãos uma relação que perinite declai-ar, por
exemplo, que o Requerimento n~' 061, de 1981, de
8/4/81, de autoria dos nobres Senadores Mendes Canale
e José Fragelli, não foi reSpOõdído; que o Requerimento
n'l' 115, de 1982, de 8/6/82, de minha autoria, não foi respondido; que o Requerimento n" 130, de 1982, de
16/6/82, de autoria do ilustre Senador José Fragelli,
também não foi resPondido; que o Requerimento n~' 131,
de 1982, de 15-/6/82, de autoria do ilustre Senador Hugo
Ramos, não foi respondido; que o Requerimento n'l' 256,
de 1981, de 30/6/81, de autoria do nobre-Senador Driceu Cardoso, não foi respondido; que o Requerimento n"
278, de 1981, de autoria do ilustre Senador Luiz Viaitil.
Filho, não foi respondidO; que o Requerimento n" 349 de
1981, de 16/l0/81, de minha autoria, não foi respondido; que o Requerimento n" 377 de 1981, de 6/11/81, de
autoria do eminente Senador Itamar Franco, não foi respondido; como também não foi'am ainda respondidos
três requerimentos enviados este ano e, hã mais de 30
dias, aos Srs. Ministros pela Presfdência do Senado.
O Sr. José Ignácfo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO ~Com prazer ouço
V. Ex•, eminente Senador José lgnácio.
O Sr. José /gnácio- Nobre Senador Henrique Santillo, felicito V. Ex• pela preocupação que terri em afirmar a presença do Congresso Nacional e do Senado perante Q Poder Executivo. No que toca ao Senado Federal, V. Ex• pretende a modificação do Regimento Interno, criando condições para que a omissão das autoridades do Poder Executivo na prestaÇãO das informações
solicitadas configUre um ãtO-punível. Pretende V. Ex•
dar condições para que essa omissão não fique sein conseqUências, que o Senado tome uma providência a respeito. Só gostaiia de oferecer a V. Ex• a contribuição de
uma reflexão que me veio agõni. Pelo texto do projeto de
resolução de V. Ex•, o Senado ainda fica, pelo seu Plenário, com a oportunidade de uma decisão política arespeito do episódio. Quer dizer, a omissão houve e, a conseqüência deveria dar-se. Então, me parece que V. Ex• oferece uma oportunidade ainda a que, sob a óptica do interesse político, o Plenário do Senado se manifeste a respeito. De qualquer modo, felicitO V. Ex• pela iniciatíva.
Nas oportunidades subseqUêntes teremos condições de
oferecer uma contribuição mafs CTe-tíVa~-púa que, se for
o caso, V. Ex• tenha ainda mais aperfeiçoado - com
toda a humildade todas pretendemos partiCipar do esforço de V. Ex•- tenha aperfeiçoado o texto do seu projeto, sem oferecer ao Senado a oportunidade de uma

O meSino d~sejo fazê-lo com esta proposta, humi\de·-mente; no casO dos requerimentos de autoria dos parlamentares enviados à Casa Civil pelo Exm' Sr. Presidente
-do Senado Federal, e não respondidos, segundo os ditames da C~nstituição Federal e da lei, sem motivo justo
ter o Plenário da Instituição também a oporturi1daôe de
se pronunciar para que se icione, por Crime de responsabilidade, a autoridade faltosa.
:t: essa arProPosta, ·sr. Presidente, e estou certo de que
merecerei toda a consideração de meus pares. (Muito
beml)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SJi. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Pela ordem)- Sr.
Presidente, eu ia fazer considerações que o nobre Lider
Humberto Lucena já fez com muita propriedade e, serido
assim, abro mão do pedido que fiz a V. Ex• em nome da
Liderailça do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (Pronuncia o seguinte dis--- ~~rso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidenfe, Srs. Senadores:
No dia três de maio recente, ocupei esta tribuna para
revelar ao Serlado e à Nação a grave sangria que o Governo federal Promove contra os Estados e os Municípios, deixando de lhes repassar recursos que está obrigado a fazer, por força da Constituição Federal. E disse
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que esse não cumprimento do mandamento constitucional representa um rude golpe no orçamento dos Estados.
E _afirmei que essa não transferência, que classifiquei do
boic_ote<> contribui para o agravamento da situação dos
Estados e dos Municípios.
Citei estatísticas, que recolhi no jornal O Estado de S.
Paulo. são números gritantes que dão _conta de que o
Governo de fato boicota recursos federais, que a União
está obrigada a transferir, por força da Consfiti.iição,
para os Estados e para os Municípios. Fui conteStado
pelo emi"nente Senador José Lins, em nome da Liderança
do Governo.
Hoje, todavia, não vou ler jorna_is, Sr_,_ Presidente. Trago ao Senado um documento confid~ncial, um o_fício int_emiinisteria1 dirigido, no dia 16 d"e juilho- de 1981, ao-Senhor Presidente da RepÍlblica, pelOs Ministros Ernâne
Galveas, Eliseu Resende e A_ntônio pelfim Netto. Nesse
ofício os. três Ministros çonfessam ao Presidente daRepública que o doVerno Feder-al -se apropria indevidamente, contrariamente ao que determina a Constituição
Federal, de recursos que não pertencem ao Governo da
União, mas que pertence~ aos Estad?s _e Munidpios.
. "Referimo-nos- dizem os três Ministros no ofício dirigido ao Presidente da República- referimonos ao débito da União para com os Estados, Municípios, Territórios e_Distrito Federal, correspondente _aos repasses que o Ministério dos Transportes
deixou de efetuar relativos aos dois últimos trimestres dO ãno de 1980, para o que dispõe de previsão
. õi'Çameftúria no=-corren-te exei'cício.
Esse débito totaliza o valor de 14 bilhões 734 milhões 694 In!I e 243 cruzeiros e tem a seguinte composição básica:
- lmio.Sto único So~re o consumo de lub~ificantes

•

(Valor CrS 1.000)
Combustíveis líquidos ou gasosos
1.676_.928
Taxa Rodoviária Única
21.525
Imposto sobre transporte rodoviário
549.587
imposto sobre Transporte
129.291
Programa Especial de vias expressas 1.629.240
Programa de mobilização energética 3.472.110
Total deixado de repassar nos últimos 2 trimestres de 1980: 14 bilhões, 734 mil e 694 cruzeiros.

Ora, Sr. Presidente, não se justifica, nem à conta do
argumento do absurdo, que possa o Governo Federal incidir em erro insanável desta natureza, porque esses recursos são componente básicos da receita dos estados e
da receita dos municípios. E não se pode alegar falta de
dispondebilidade orçamentária, porque o oiç3.mento,
pelo menos até o dii de hoje, é feito num ariO para vigorar no ano seguinte. Por conseguinte, a Receita Tributária da União está prevista no orçamento e a sua dispesa está estipulada. Se a União lança a mão dos recursos
dos estados e dos municípios deve explicar com que finalidade o faz, porque não se justifica Sr. Presidente. E, ontem, aqui dizia o Sr. Delfim Netto que a União sempre
tem um jeito para dar ~as suas dificuldades fj.nanceiras.
Indago eu: que jeito podem dar os estados quando nos
defrontamos com a seguinte situação? No ano passado a
União Federal deixou de transferir para os estados e municípios 375 bilhões e 5 milhõ.es de cruzeiros que serviram para a amortização do déficif"e Público, montante de
recursos gastos sem a correspondente receita fiscal. Esta
é a realidde da fraude que se comete contra os estados e
mUnicípios, porque a União Federal, ao não repassar recursos constitucionais para os estados e municípios, estâ
simplesmente cobrindo_ pe~centual do déficite público,
isto é, os seus montantes de recursos que ela os gasta
sem a competente receita fiscal apropriada.
E, por este motivo~ .lodos os estados foram lesados
pela União Federal no ano passado São Paulo, por
exemplo, recolheu 2 trilhões e 524 milhões de cruzeiros e
recebeu de volta apenas 33 bilhões e 414 milhões, o que
representa um retorno de apenas 2,2%. Com relação a
São Paulo, esse retorno é tão humilhante que ainda se

1836 Quinta-feira 19

DIÃ1UO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ousa dizer, nesta e na outra Casa do Congresso NaCici~
nal, que São Paulo tem sidO beneficiado pelo endividamento externo do Governo brasileiro. Ora, se isso é be-nefício, o que não se· dizér da Região da Amazônia, do
Amazonas, do Pará, do Acre, de Rondônia, do Amapá,
região in-teira, para onde o retorno é menos do que aquele que se registra para o Estado de São Paulo? E o Nordeste'? O Nordeste, conforme retrato fiel e cabal, aqui
pintado em discurso lapidar pelo eminente Senador pelo
Estado do Piauí, Helvídio Nunes, o Nordeste, em particular o Piauí, que vive com um salário rrifnímci que· é; em
média, de ll mil e 200 cruzeíros por rtiês, o Nordeste recolheu para a União;·na ano passado, 258 bilhões_ de cruzeiros e teve de volta apenas 175 bilhões de cruzeiros. A
União ficou com 30% dos recurs-os que deveriam serrepassados_ para a Região Nordestina,
E hã mais, Sr. Presidente, como se não poderia deixar
de constatar, de positivar: os Ministros da ãrea económica, neste documento confidencial e interministerial, encaminhado ao Senhor Presidente da República ainda sugerem a assinatura do compromisso entre o Banco do_
Brasil e o DNER, segundo o qual o Banco do Brasil colocará à disposição_ desse Departamento, os recursos destacados na forma_de precedentes, em 10 de janeiro do
ano em curso. Ditos re-cursos serão utilizados pelo
DNER única e exclusivamente para o pagamento do aludido débito de 14__bilhões 734 milhões e 243 mil cruzeiros. destinados ao Banco do Brasil, mediante os dados
que lhe fornecerá; o DNER adotará os procedimentos
necessários para efetuar os pagamentos díretamentes às
unidades da Federação e aos municípios,
Não se diz em que época, em que tempo, em que ano o
DNER irã pagar- se é que pagou esses recursos. Porque se feito o cálculo para o ano inteiro de 1980 atingem
30 bilhões cruzeiros, de baleote, de blefe e ae surripiamenta que o GovernO Federal promove contra as combatidas receitas dos Estados e dos Municípios brasileiro$.
O Sr. Carlos Alberto -

Permite V.

Ex~

um aparte1

O SR. FÁBIO LUCENA-.:_ Com muito prazer, riObre
Senador.

O Sr. Carlos Alberw- Eu apenas gostaria .de ter uma
confirmação, porque eu não sei se entendi certo: V. Ex~
está lendo um do_cumento confidencia11
O SR. FÁBIO LUCENA- Confidencial, altarriente
confidencial!

O Sr. Carlos Alberto -

Era só _esta a inJorrn_ação.

O SR. FÁBIO LUCENA- ATt"ãffieilte confidellcial;
o original está no SNI.
O Sr. José Ignácio -

Permite V. Ex' um

O SR, FÁBIO LUCENA -

~parte1

Com todo o prazer.

O Sr. José lgnácio -Eu não s_ef em que dispositivo de
lei, o nobre Senador Carlos Alberto pretende ver incurso
V. Ex• Mas é evidente que, no minimo, a situação é desconcertam ente, porque V. Ex• está dizendo que está lendo da tribuna um documento altamente _confidencial. E,
então,como o Senador Carlos Alberto simplesmente se
bastou e deixou de_ prosseguir no aparte, eu pedi o aparte
a V. Ex~ para dizer a V. Ex• e a ele próprio, a quem tanto
prezo, que jã virou rotina neste País o devassamento de
intimidades, neste País em que as leis não pegam, neste
País em que quase se_ condecora o esperto, neste País em
que as pessoas piscam na estraja para dizer que a Polícia
Rodoviária estã na curva, neste País em que o Presidente
da Repúblcia tem gravador dentro de seu Gabinete, em
que se diz numa revista como a Veja, outro dia, como
coisa normalíssima que se gravam conversas neste País,
o que todo mundo sabe- em que os nossos telefones estão grampeados. neste País estas coisas não de.vem mais
causar estranheza. Não vejo como, não sei qual a procedência deste documento, mas não vejo como V. Ex• pos-

_$~,

numa éPoca em que_tanto se vêem leis que" pegam eque não pegam, em que tanto se vê a anomalia se transformar em coisa rotineira, V. Ex~ possa sofrer alguma
conseqüência pelo fato de ter em mão a estar veiculadndo um documento que reputa altamente confidencial.

O Sr. Vlrgflio Távora- Eminente Senador Fábio Lucena permite um aparte1
O SR. FÁBIO LUCENA- Com todo prazer. Apenas--para dizer que o documento ê autêntico, tanto que
ele traz as Armas da República. Ouço V. Ex• com todo
prazer. O Sr. Virgílio Távora- Para sossegar o esPírito de V.
Ex• e do eminente representante do Espírito Santo. Hã
poucos dias nosso colega Senador Itamar Franco leu
aqui, e base foi de uma catilinária imensa de S. Ex• contra as autoridades federais, também documento que S.
Ex• confessou que vinha com timbre de "confidencial",
da primeira à- última página. E ao que nos consta, nem
um membro do PDS- teve alguma idéia de, nem por longe, levar às barras do Tribunal e nem procurar algum
procedimento judicial outro contra o nosso estimado colega. Apenas é a curiosidade do nosso colega, Sr. Senador Carlos Alberto, pela enfase com que V. Ex• afirmou
que era um documento altamente c_onfidencíal e estava
lendo numa sessão pública, Era só isto. Não nos move,
aqui, :icredíto, dentro dessa beleza de comportamento
que deve presidir a-conduta dos Srs. Senadores, qualquer
outra idêia que não esta de achar interC:Ssante o fato.

O SR. FÁBIO LUCENA- O FatO, nobre Seriador
Vírgílio Távora, em nenhum momento me assaltou o
espírito que está em paz, graças a Deus, e não sobressaltado como supôs V. Exf
O Sr. Virgr1iõ Távora- Quem estava sobressaltadodesculpe interrompê-lo novamente - era o ilustre Representante do Espírito "Santo. t. isto e n_ão nós, Nós nos
-apressamos foi, justamente, para dar franqUilidade ao
espírito de V. Ex•

O SR. FÁBIO LUCENA- Se o meu espíritO não
pode estar sobressaltado, muito menos o Espírito Santo.
O Sr. ffumbúto Lucena- Permite V. Ex• um aparte'?.

O SR. FÁBIO LUCENA-_ Pois _não. Ouço o aparte
de V. Ex•, nobre D_eputado HumbertO Lucena. -

O Sr. Humberto Lucena -Nobre Senador, eu jã co_nhecia o documento porque V, Ex_f mostrou-me e, inclusive, me forneceu uma cópia. Na verdade, V, Ex• traz ao
Senado e à Nação uma denúncia das mais graves, porque, na hora em que os nossos Estado e_Municípios, de
modo geral, s_e encontram n.uma situação de verdadeira
_calamidade em termos financeiros, porque por lá passou
sobretudo pelos Estados uma politica de terra arrazada
em 1982, durante o ano eleitoral, não é concebfvel que a
União retenha esse volume de recurso da ordem de 13 bilhões, 14 bilhões de cruzeiros, devido justamente às unidades federadas.
O Sr. Roberto Saturnino - Des_culpe: 14 bilhões em
1980, se não me engano, em um semestre, o que seria esta
importância a cruzeiro de hoje.
O SR. FÃBIO LUCENA- A cruzeiro de hoje, exalamente.

O Sr. Humberto Lucena - Então refeito esse volume
de recursos das unidades federadas e das_ comunas- das
nossas comunas - deixando evidentemente todas elas
numa situação ainda mais periclitante. E a propósito,
nobre Senador, eu devo aproveitar a oportunidade jã
que a mesma coisa acontece em alguns Estados, em relação aos Municípios, porque no meu, por exemplo, o
Governador há quatro meses que não entrega aos Municípios as cópias de ICM, as quais estão retidas no Tesouro do Estado sob a alegação de que não dispõe de re-
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cursos·;-po1'queos recursos são arrecadados mal dando
para pagar o funcionalismo. Então, estou elaborando
um projeto de lei que irei apresentar, estabelecendo que a
retenção por parte da União ou dos Estados, de recursos
que deverão ser entregues, por força da Constituição e
das Leis, às Unidades Federadas, aos Municípios, acarretará o pagamento de correção monetária, de multa e de
juros, para que pelo menos haja uma sanção e para que
assim essa- desvalorização seja, evidentemente, compensada no seu devido tempo.
O Sr. Roberto Saturnino aparte, nobre Senador?

V. Ex' me permite um

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu agradeço a sua intervenção, nobre Líder Humberto Lucena, para estranhar
que assuntos de fundamental importância, porque dizem
respeito à sobrevivência dos estados e dos municípios,
sejam objetos de tratamento sigiloso, secreto, confidencial, que a grande pirâmide que preside ao comportamento e as decisões dos responsáveis por esta República.
Ouço V. Ex•,- nobre Senador Roberto _Saturnino.
O Sr. Roberto Sarurnino - V. Ex~ procede corretamente e patrioticamente, mais uma vez, nobre Senador.
Todos nós sabemos que hâ assuntos, que hã documentos
que possam envolver interesses de estado e que efetivamente demandam e: requeiram de nossa parte um tratamento sigiloso, razão pela qual este tipo de documento,
não que os Senadores não pudessem ter acesso a eles, Senador da República e Deputado_ Federal têm que ter
- acesso, têm qlle poder ter acesso a qualquer documento
ofiCial deste País, Agora, obviamente, há certos casos em
que o tratamento exige a divulgação entre os Senadores
em sessões secretas, para resguardo dos interesses nacio·
nais. Mas, o caso presente, no caso, vertente, não hã con·
fidencialidade alguma. A confidencialidade aí, no caso, e
o encob_rímento de uma irregularidade, que V. Ex• faz
muito bem em trazer a público e apontar, porque é o prejuízo doS Estados e dos Municípios, ê. o não cumprimento da lei, é o não cumprimento das responsabilidades das
autoridades federais. No caso, não há nenhuma confidencialidade, ao contrário, o que deve haver ê a publicidade para que as autoridades sejam responsabilizadas.
Faz muito bem V. Exf em trazer esse documento da
maior importância, que revela este garroteamento sobre
os_nossos Estados e Municípios, jã tão garroteados pela
distribuição injusta dos recursos tributários.

ÓSR. FÁBfO LUCENA- Muito me horirou o-ãparte de V. Ex•, nobre Senador.
O Sr. Virgl7io Távora- Eminente Senador, fique bem
presente que não foi feito nenhum reparo à discussão ou
não do assunto. A nossa intervenção aqui...

O SR. FÁBlO LUCENA- Eu entendi assim, Exce·lência.

O Sr. Virgílio Távora- ... é preciso que o nobre Senador Roberto Saturnino saiba, foi para e-sparicar as -dúvidas que Luiz Inácio tinha, de o procedimento de V. Ex•
estar lendo um documento que dizia que era _confidencial, de que alguma providência fosse tomada pelos seus
pares. Foi o espancamento dessas dúvidas, desculpe af o
vernáculo, o objeto da nossa intervenção.
O SR. FÁBIO LUCENA - E assim nós a entendemos, nobre Senador Virgílio Távora.
Mas aqui estã a razão da confidência: .t que a regência
- trina, o Ministro Galvêas, o ex-Ministro Elizeu Rezende,
hoje o Ministro Langoni, e o Primeiro-Ministrõ Antônio
Delfim.Netto, não s~ sabendo nesse triunvir_ato quem é
Cés;:1r, quem é Pompeu ou quem é Crasso, a regência trina simplesmente diz ao Presidente da República que a
de_volução desses re.cursos, a devolução da coisa furtada
aos Estados e aos Municípios, a devolução dos recursos
boicotados - porque deixaram de ser repassados, na
forma da_ lei e na forma ~a COnstítuiçào Federal-, "essa devolução não implicará em desembolso adicional de
recursos do Governo Federal, no exercício corrente".
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Vale dizer, Sr. Presidente, o boicote da União federal
contra os Estados e os Municípios, que não lhes repassou, em um só semestre, recursos da ordem de 29 bílhões

de cruzeiros, não foram desembolsados adicíonalmente
pelo Governo Federal, no exercício corrente, isto é, no
ano de 1981.
Quando o serão, Sr. Presidente?
Em 1981, só o DNER, relativamente aos impostos quemencionei, surrupiou dos Estados e dos Municípios, qúe
o confessa é a regência trina, comandada pelo PrimeiroMinistro Delfim Netto, só o DNER surrupiou, em um
semestre, quase 30 bilhões de cruzeiros, no ano passado,
das quotas do Fundo de Participação dos Estados e Municípios.

O Sr. Virgl7io Távora- Questão de Semântica: deixou
de pagar; surrupiar é tomar de alguém algo de cUja posse
este alguém já estava investido.

O SR. FÁBIO LUCENA- Aí é questãO de interpretação, Ex', e não de semântica.! uma questão de iriferpretação. Se tivéssemos analisando as leis~ eu diria que
era uma questão de hermenêutica. Mas tambéin rião é
uma questão cartesiana, ao gosto de V. EX• E pode ser,
porque nós estamos diante de númerOs; conseguintemente, diaine de dados aritméticos e, por cónseguirite mãte~ máticos, e, logo, cartesianos.

fez o número de obras que durante três anos e seis meses
foram ali realizadas. Mais ainda, nobre Senador:_nunca,
jamais, em tempo algum, em mi~ha terra, um governador fez o seu sucess~r e saiu do governo conseguindo se
eleger Senador, deSde !889. Não é vaidade, mas acho
que V. Ex• há de fazer justiça ao povo cearense, porque
se o Governo não houvesse sido pelo menos aquilo que
- sonhei, ci Povo não teria feito essa excecão que, acredito,
será mui_to difícil de_ ~er repetida, porque o ceãrense ê
--muito contra qualquer idéia que seja de continuísmo,
não só de pessoas, como de ações de mando, continulsmo também de votação nas mesmas figuras que integram
o seu quadro político.

O Sr. Virgflio Távora -

A impossibiHdade tisica que
ela teve no momento de fazer esse desencaixe e, portanto, uma retenção que ela se propõe justamente a fazer:
Mas, daí dizer v-. Ex• Que surruPioU;~ uma coisa, ~dii-eí,
quando muito, um exagero: -

O SR. FÁBIO LUCENA- Qual a féi que ã"Uto~i-ia a
União a reter esses recurs-os?- Ã constituição Obriga orepasse, e a U niào os retém. Logo, nomfnimo, a atitude da
União Federal é Hcgal; e, no mínimo, o que se pretende ê
defender o cumprimento~dci Co-nstituição, e defender melhores programas de desenvolvimento para os Estados e
Municípios, com base nos- iecurs-os orçamentários a que
eles têm direito por força da Constituíçào Federal. f só o
que se tem feito.
-

O Sr. Virgr1io Távora-~. pafidcixalmente, V. Ex• está falando com alguém qUe sofreu na carne justamente a
retenção dos recursos para o seu Estado, mas nunca se
lembrou de achar, nem julgar, nem proclamar que lhe estavam surrupiando recursos. Quãrito muito, não lhe es~
tavam delegando aqueles recursos que a Constituiçào.lhe
·
·fornecia.

>.,..1\l:,..,.

crô !Oil., a=~n~=" .;u .. rcnt.o. <>. l;r
L .·~ •e~uiuL~ c~ç o.l>.l.>~=•

--0 SR. FABIO -LUCENA- Mas foi precisamente por
causa disso, nobre Senador, que afirmei que se não fosse
pelo boicote que V. Ex~ revelou ter sofrido na carne, o
boicot_e que, documentadamente, com as assinaturas de
três Ministros, eu apresento ao Senado, e se a Constituição fosse cumprida V. Ex' teria recebido todos os reCursos a que o seu estado t.em direito~ e _teria _realizado
mui_to mais obras ~o que as mUitas_Clue ~eaHZt;m no seu
governo.
Ouço ao nobre Senador_Marco Maciel.

O Sr. Marco Maciel- Senador Fábio Lucena, apenas
uma breve intervenção para dizer a V. Ex• que posso dar
o Sr. Virgüio Távora_ Permita-me-sero_ga~do;;;sc.;e:;;;mc:rc:a-- - o testemunho do operoso governo que realizou no Estado do Çearáo eminente colega Senador Virgílio Távora.
ciocínio, à base dos meSmos, pÕdir1amos dizer que seriam cartesianos, mas, no caso, a nossa diferença é seO -SR. FÁBIO LUCENA - Ninguém disse o conmântica.
tráiíci; eminente Senador.

O SR. FÂBIO LUCENA - Nobre Senãd0r, se a
Constituição determina - permita:ffie V. l::x• -- q·ue a
União Federal repasse para os Estados percentuais fiXos
de impostos que a Constittilção disàimina e-a Urilãó deixa de repassar - e só no ano passado deixou de repassar
para os estados _e_ municípios 375 bilhões e 500 milhões
de cruzeiros, o que V. ex.• considera isto, nobre Senador
Virgílio Távora?

Si. Marco Maciel- Apenas estou vindo em abono
palavras que profere V. Ex• ne~te instante, e çlizer
que a·tiTOva hfaiOr aõ êxito do seu trabalho, da sua administração, foi o fato de S. Ex' o nobre.Senador Virgílio
TáYora ter Obtido uma notável _votação que o trouxe
mais uma vez de volta ao Senado da República.
• (J

c:f~s

O SR. PRESIDENtE (Henrique Silntillo)- Senador
Fábio Lucena, o tempo de V. Ex• já se esgotou liá 10 minutos.
O SR. FÁBIO LUCENA- Atendendo a V. Ex•, Sr.
Presidente, encerro lamentando profundamente que esses fatos possam acontecer nesta República, que Min~s
tros de-Estado tenham·a- deSfaçatez de escolher a via duVidosa e até mesqUii'lha do sigilo, da escuridão, para tratar de- assuntos de tanta importância como este que serelaciona com a sobreviyência de ~tados e Municípios
brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito bem!

rt' ,. .

•-~-: .. ~ 11~uJ.d"11J<.~ .• t;':' ~

O Sr. Virgllio Távora- EmineO"te- Senador, desculpeme a falsa modéstia, masjâ que V. Ex' levantou a bola,
em termos esportivos, vamos cortá-la. Eminente Senador, com três anos de seca e um de péssimo inverno, os
seus correligionários, Já da minha terra, são os primeiros
a reconhecer que nunca, em tempo algum, no Ceará, se
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O SR. FÁBIO LUCENA·..:.... Talvez por isso V. Ex•,
que fez um bom governo, não tenha rei tO o grande Go~
vemo que o Estado do __ Ci-:ará esPerava, por causa dos
boicotes da União Federal. Já o mesmo não aconteceu
com o eminente Senador Marco Maciel que, por não ter
sofrido na carne esses boicotes, realizou em Pernambuco
um Governo que o mandou para o Senado da República.

18~7

Quinta-feira 19

~ru~elro,:;).

O - " " ao ,...,oll .,..al~nta

=

a~dc<- """ lho '

{ji1i~lt

6:.

~nt~~la"i-, ,o 'l\1<> pe>r~ÚrH a e..t:a • .,U>J.;:t.dc ir,

.

p~ro:sz;lyil

~:":;!;:::a;.,~:;;:~~;;:,::~:=~~~ :.,"::~'~~~~~,~?'"
~

. _;,_~ ~~~ ..c....~ ..;...lU:r. ;..,"~ ~ h1PS...... ·~ •

lú ""9C<l<l.> J>oW.O. .,~ctto

~a :U•J"I~::OÇ1i"' d<o <1;;1>_1t<> ·""'

!oco

•~.,.

""

fE;~i~:ii~;:;:~:;:;::::::::::::::.: ~d:::' ·
»ii9

~ :n':..1~,;.;/~ ,..,;.;:.,~"tq':~., v<>l..,.,: a., ",.,euu<>• .~:..~ •.

o6 <tÚ:l•a Pa...;--...,_,.no.ro;;s,..;{,.~ por ;;.,,_.~ .!o l'1:i' :., <ln

-=i

DIÁRIO DO CONGRESSQ NACIONAL (Seção II)

1838 Quinta-feira J 9

..

··.·· ..
~.:

.....

Maio de 1983

.

;

...•-_-li·' .

1

~~--~~~~--~--~--~-~--~--~--~~~~
1

"'"' i·' ""' '·J. ""'' :·1 ,:,:l" t .,,;,;. · I ";,;,"',.:.1 ."~"·'"I·· Te:;~.:. ~

,,rs:t:;&::T!• n.:~(i;.u.

~ •.OÇG,ÇDP

5.00-),000

• ~=:~::.;i:. ,ti.2;:=t:'l:o
tEâl~o/Õ,

• , ,

Z.?J%,6)\

. SaiC:t z ser lt~c:-Íto
• ::'3:--cc::.:z isôi. '.

~.• Z4S,J~G

·.-i'l:l'ra,;
1111.C\C,

.. ;

•:~~:~l

.....

,=~

.

' .

···\··

:·rt•·.•~:rxca.u:~u· •. ·
0

;

.:,-AoE~

~ ~~·~

~::~:-.ti

.
.• ,

.

'- : ,.,*••~::r, "•
! =:~':'!
'

:-: :~~~~.,..=" *'-le

'·"'·"

:,1,1$

•!o1!J,"'•"

~h<in;ao
·~

~n.no,n

•

. ,,,J,ISI,n

G:.~~~ ,..::!::~::!!·._,.:::::::::~:.
~:~·•n!n . ~:!:!:!:!::; ···.,!:::~~::::

'"''" .,. ~t.~·q

't,!)a.,eu,tf
u.nt.1C1,A
I,C!a,ur,n

U,toJ,nJ,lt

u.an.tu,li

J,s,J1 1 !67 0 J~ . l,ll,,lOI,JJ

U,t71,J1D,01

n.1n,ne,ea

.''.:~:.·~.-~.~t •·

I

-

i tl':'l- o;;:n1"'-

'"'="·

~ ~~;:!:•:u: ~ ~
:•!·~:-:: •C:~•.u,

·•

1)1,))t,,U,It

I

UJ,"I,Oa.t,U

1.17l.tt•,n ·

,

J.n.,.,,,J,u . ·

..

•·t.n,ns,n . lU.l:G;.,,,,.

~;,!.;u • .;.,::

,,,,.,,,u,u tu,,n.uz,o'
Lt •" •• ,

1r

n,'"·'or,o' u.1tt.tn,"
u.n•·"'·" · t,tu,t•r,n
",U7,US,n ,

c•~•u.a",o'
ts.JU,Ut,,

"·'''·'u,to

n.ut.Jor,u

u.sn.u~'•"

.-:~.::•.~vi ,-,,.~;.~,:~, .~::~~::::;:~:
•• IU,US,IDI

)J,<.CI,t~J.U

l~t,)?~,5U 1 0l

n,,l.l :,u

Sl,4U,!O,,t,

. '·'"~'"·10

u.:u.U<,H
n.a:.Jn,:l

,.,.,,,,
'·"'·'"·~'

• s:,11.,::1,h
''l,tU.u:.:'

UI, lU, I$

,,,lf,1~1.li

.,,~l.:,i:!,U

z.u~.n~,u

• MU.~•· •• .

u=.m:m,\4
,,,,.,,,0,1~

.....

~0.~'' t•J,ft

z,tu,nz,,_
t.U.,,2n,z'

l.ns,G~s.u

1,n1,17•,11

l?l,lH,"S,,

c.~n.su.~' r··

t.:n.u~.n.

U,U1,Z",10

·· ::

''·~u,ln,n

· ! u~:c:::~·r•ttt

2.0,1SS.l~S

TU,n~,f'

,2',})!,1J>,Dt , •.on,o",J'

J,UJ,.,o,n · '·"'·ea~.tJ

·

s.oto~oQe

I.,UI,l1

ll,Jl'I,:U,U

• ,t,uz.su,n tfi..tot.sn,n
,,ut,tta,u · t,Ju,tu,l6

1~.7l~i~;~

i,DJ.t,)U 1 1f

e,zn.-1~.10

: \•~::

·i 1-:0.•1 ~~an:

j~":':~:tu

''

),IG$,rfi,U
, ···"'·21-,51

tJ.tn,tn,ia
U,U].T?I,tt

s:ooo.ooG

{•'

-

:S:·

s,t41,,n,u
t=.tn.ul,l~
l.nl,tn,u · · ,,,a,"o,ot ...

U,.,I,SU,G?

-.

. ;IUJ~·~.n&o

• s,en•.:n,n

'ir>•''l'

-.

.

l,ltl,ftt,li
l,I71,1U0U

'

.. :. : I~;:::!!::~:::::
.~::~:~?t:!! Mn.op,n :~:;:::::~:::.

'j;~:~~~'

1 ~:::~lo::: r-t

·... :-·..

•.

s.o~~:oC6 • ~S.OG~_.c1,"

J

!!:~~~:~:!:;~

,,,,.,,,u,n

~

.·~.:1~.h.. u I

•

•

-!J,:J.,.T!I,!7f .

,

c·t;:~~~~·.~~;:~:

'u,taJ.t~t,tl

· :::~~:.~:~·.=,:

· lt,,Ul.T:J,:z •
n.=,t.fl'.~'

lt,UJ,2U 1?1

•

11T.!14.~lJ:.<l

t,:u.n1.1::,•3

.

10,,U,60t;n

n.,aO.UI,n

21,7JI,_,3,U
tn.ooz.n~,o1

·,,uo,1u,u · lc,Út.tu,n

,,to•.sU,DI

u.u,.ut.n ·.·,,m,U2,o
},Ut.U0,12

,,,m:m.,a ,

~I.J~&.:;s,u

2

.I!~.:JX.l:J,õ.l

JU.HJ,:a,u

:::::~~:::: f n.~;.•.m.H

l•.•:;.nJ,I7

"·';'":,::I

Maio de 1983

])TARJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Sobre a
mesa, projeto de lei que vai ser lido _pelo Sr. J9-Secretário
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO ~SENADO No 91, DE 1983
Dispõe sobre represe:n~r ~ijo contra lei ou ato normati~o inconstitucional d .. ·;ida ao Procurador-Geral
da República, alterando . art. 2~' da Lei 4.337, de 1'i'
de junho de 1964.
O Congresso Naiconal ·. -::reta:

Art. }I' O art. 21' da Lei n~" 4337, de !I' de junho de
1964-, passa a vigorar cOm- seguinte redação:
"Art. 29 Se o coni1ecimento da inconstitucionalidade resultar de rr presentação que lhe seja dirigida por pessoa físicl':l ou pessoa juridica de direito
privado, o Procurado Geral da República terá o
prazo de 30 (trinta) dh,J, a contar do recebimento da
representação, para ap.·esentar a argUição perante_o
Supremo Tribl•.nal Federal ou a ele requerer o seu
arquivamento.
Parágrafo único. Quando se tratar de representação oriunda de pessoa jurfdica de direito público
interno, não poderá o Pl ocu_rador-Geral da República deixar de encaminhá-Ia ao Supremo Tribunal Federal, sob, pena de responsabilidade."
Art. 2~'
cação .
Art.

3~'

Esta Lei entra em vigor n:t data de sua pub1iRevogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O presente projeto, foi apresentado a esta Casa Sob n~"
83, de 1971 e reapresentado sob n~' 325, de 1979, pelo então Senador Franco Montara.
Voltamos a submetê-to à apreciação do Senado Federal, em virtude da validade dos argumentos apresentados
com o seguinte teor:
A Lei n~' 4.337, de 1964, que regula a declaração de inconstitucionalidade para Õs efeitos do art. 7~', inciSo VI(da Constituição Federal, estabelece, em seu art. 29:

da Lei n9 4.337. Proposta de modificação legislativa."
I. -Em 16 de' março de 1971 o Conselheiro Ivam Pai:
xão França apresentou proposta ao Conselheiro Federal
no sentido de serem aprovadas sugestões das medidas
necessárias à defesa e aperfeiço_amento da ordem e das
instituições jurídicas, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal que, em reclamação, reconheceu a competência privativa e o arbítrio do Procurador-Geral da República para exercer ou não a ação direta em virtude de
representação que lhe tenha sido feita contra lei ou ato
:-.,.constitucional.
2. Examinand9 a matéria em longo e erudito parecer, o c-onselheiro Caio Mário da Silva Pereira concluiu
pela inconstitucionalidade dã Lei n9 4.337/64, que atribuiu _ao Procurador-Geral da República competência
priva li va para ex.ercer, ou não, ao seu exclusivo arbítr-io,
- a ação direta, sU:gCrindo que seja a -referida lei modificada pelo Çongresso ou que o Supremo Tribunal Federal
decrete a sua inconstitucionalidade, FundamentOu-se o
~elator no princípio de que toda inconstitucionalidade
deve ser apreciada pelo Poder Judiciário e de que a lei
não po_de excluir tal apreciação pelo poder competente.
3. Apresentou voto divergente o Conselheiro Eduard_o Seabra Fagundes, sustentando_ que inexiste, no caso,
qualquer inconstitucionalidade e que_ seria oportuna a
modificação do _artigo 29 da Lei n9 4.337 pelo Congresso
Nacional.
4A -Nã realid~de, a Lei'~9 4.337; de (9 de junho_ de
1964, trata respectivamente, nos seus artigos 19 e 29,_da
iniciativa do Procurador-Geral para o exercício da açào
di reta do moto próprio e
virtUde de representação
alheia, estabelecendo o artigo ii' o prazo de 30 dias para
apresentar argUição de inconsfitucion'alidade ao Suprem_Q ·Tribunal Federal.

-em-

-----5. Baseado no referido texto legislativo, o recente
Regimento do_ Supremo Tribunal Federal estabeleceu no
seu art. 174 o seS_uinte:
"Art. 174. O Procui-ador-Gei-al âa República poderá submeter ao Tribunal o exame de lei ou ato normativo
-federal ou estadual para que este declare a sua inconstitucionalidade._

§ 19 Provocado por autoridade ou por terceiro para
exercitar a iniciativa prevista neste artigo, o Procurador·
Geral, entendendo improcedente a fundamentação da
"Art. 29 Se-o conhecimento da inconstituciosúplica, poderã encamitlhá-la com pa-recer contrário.
nalidade resultar de representação que lhe seja diri§ 29 Proposta a representação, não se admitirâ desisgida por qualquer interessado, o Procurador-Geral
tência, podendo, porém, o Procurador-Geral modificar
da República terá -o Prazo de 30_(trinta) dias, a conseu parecer."
tar do recebimento da representação, para apresen6. Evidencia-s~. pois, que, de acordo com a lei e com
tar a argiiição perante o Supremo· Tribunal Fedeo Regimento do n_osso mais alto Tri~unal, a legislação
ral."
brasileira admitiu três hipóteses distintas no caso de reTal preceito tem sido acoimado de inconstitucional
presentação apresentada ao Procurador-Geral da Re-por abalizadas opiniões de juristas, entre ãs quais se inPública:
clui a do Conselheiro Caio Mário da Silva Pereira, à visa) o Procurador aceita a representação e apresenta a
ta do entendímento baseado no princípio de que toda arargUição de inconstítucionalidade;
güição de inconstitudõiiàTidade deve chegar à -apreb) O Procurador entende- s"edmprocedente a repreciação do Judiciário, não sendo lícito à lei impedir esse
Selüa:ÇãO e, fissiin meSmô, a encaminha cOm pareCei- condesiderato.
trário_;
No caso vertente, o Procurador-Geral da República
c) o Procurador considera improcedente a representeria competência priVatíVa para -áúcer, ou não, a sua
tação e não a eUcaminhB. ao Supremo'Tribunal Federal.
exclusiva vontade, a ação direta âe inconstii.LJ.cionalida1. A últim·a-hiPói"e~le·ii-ãó deCOàe de preCeito êxPresde, na forma do disposto no art. 29 da Lei Íil' 4.337, de
so de lei, mas deflui a cotitrario sensu do art. 174, §ii', do
1964.
~
~
Reg"lll1entõ do Supremõ Tribunal~ que, ao dãr caráter faAs manifestações, entreta-ntõ: são divergenteS, na eS~ -Cultativo ao encaminhamentõ da rePresentação com papêCi6, POiS outras não 'menos iinpàitarites opiiitões ifii-- - -recer cOiltrário, admitiu que tafnbém pudesSe o
mam a constitucionalidade do referido disposítívo, enPr-oCurador-Geral não encaminhar a representação,
tendendo, porém, que deveria ser objeto de alteração a
arquivando-a.
fim de que a preceituação jUrídica atendesse à realidade,
8. Evidencia-se, com a devida vénia, que nenhum
----------uOTdois_textos, nem o dos arts. l~' e 2~" da Lei n~"4.337, de
em termos de equilíbrio e justiça-:O assunto foi pfoficlentementê ábordadO pelo-iluStre e
f9~4,-neni-6 âo art. 174 do Regimerlto do Supremo Triculto Professor Arnoldo Wald, em trabalho que merece
bunal Fçderal são inconstitucionais. Efetivamente, não
hão como vislumbrar qualquer conflito entre as disposer aqui reproduzido co·mo parte integrante da justifisíções mencionadas e o art. 117, incisO !,letra I, da Conscação ao projeto (j_ue O'rã- ãPi'esentamos:
tituição vi&eiite, que reconhece-a competência do Supre"Competêncíi privativa do Piocurador-Geral
mo Tribunal Federal para processar e julgar originariapara o exercício da ação direta. Constitucionalidade
mente "a representação do Procurador-Geral da Re-
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pública por inconstitucionalidade da Lei ou ato normativo federal Ou estadual".
9. Citando Bryce e a doutrina, o eminente e culto
Relator concluiu que, "entendendo-se a Lei n9 4.337/64
c_om alcance de atribuir ao Procurador-Geral da República o poder de trancar ao conhecimento da Corte a
questão constitucional, não há dúvida que a disposiÇão é
inconstitUcional" (fl. 15).
Fundamentou-se o Relator na idéia de que qualquer
inconstitucionalidade deve poder ser apreciada pelo Poder Judiciário. Efetivãnlente, esclareceu o Relator que
••nenhum outro órgão, inclusive o Procurador-Geral da
República, pode ser atribuída por lei a competência de
julgar a argüição de inconstitucionalidade, porque ao
Poder Judiciário a Constituição confere este poder jurisdicional e ao Supremo Tribunal Federal em derradeira
instâllcia''. InexistC dúVida quanto ao princípio invOCado
pelo-dÕutO Relator, -mas este somente se aplica havendo
lesão de direito, quando a inconstitucionalidade é ã.Iegaªa incidenter rantum e não como objeto principal e exclus_ivo do processo_como ocorre na ação direta.
10. A _tradição norte-americana do controle da constitucionalidade das leis se firrriou partindo do preSsuposto da ocorrência em cada caso concreto de uma lesão de
direito. Assim sendo, garantiu ao lesado o direito de invocar a üiconstitucionalidade das leis contrárias à Cons~
tituição. Si~u~çã9 diferente ~urge, todavia, quin9o se
trata da ação direta, inspirada em precedentes europeus
e_~nstituída no Brasil pela Constituição de 1946 (art. 99) e
pela Lei n' 2.271, de 22 de julho de 1954. Como-a-respeito bem salientou o melhor monografista da matéria, Professor Alfredo Buzaid:
"O Sfsü~ma iilaugUrado entre nós se afastou substancialmente da tradição americana e brasileira, atribuindo
sentação popular."
14.--- Na Üália, a Corte ConstitUCiOnal, criada pelo artigo 134 da Constituição de 22 de dezembro de 1947, teve
o seu fllncionameiit()regulamentado pela Lei de 9 de fevereiro de 1948. O mencionado diploma deu corn.petên~
cia pr1vaüVa ao Estado Italiano e às regiões ou -províncias para promover a açào direta de inconstituciol13.!idade, que l)ão -pode ser intentada a não ser pelas pessoas
jurídicas de Direit_9_P(lb1ico. Vale a pena assinalar que,
__-conforme lembram Calamandrei e Levi o projeto inicialmente apresentado à Comissão Constitucional fo"ra no
sentido de assegurar o_exercfcio da ação direta com eficácia geral e ibstrata ao Ministério Público e a qualquer
eleitor. No texto que foi finalmente aprovado excluiu-se
a possibilidade para qualquer pessoa de impugnar uma
lei por inconstitucionalidade independentemente da existência de lesão do direito ou de interesse legítimo,
reservando-se a ação direta ao Estado e às regiões (Piero
Calandrei e Alessandro Levi, ..Comentaria Sistemático
,fJia cõtlstitu2:1one Italiana" Fireze, G. Barbéra lditora,
1950, pãginas 454 e 455).
15. Na França o Conselho ConstituCional só declara
as incostitucionalidades a pedido do Presidente" da República; do Primeiro-Ministro e dos Presidentes da Câmara e- do Senado, po_dendo em determinados casos
-~áPreciar a -ihConstítuciOnã.lidaoe independenteiili.iite de
-qualquer provocação. Apreciando recentemente o papel
desempenhado pelo Conselho francês, Maurice Deuverget chegou a afirmar que, "em vez de um Tribunal que
"pYi:lfege às-líberdades individuais con"tra os abusos do legislador- o_u seja, da maioria-, como ocorre nos Estados Unidos, na Alemanha e na Itália, o nosso Conselho
Contitucional (francês) é uma instituição encarfegada de
tegular as relações entre os poderes públicos e de evitar
que o Parlamento ultrapasse os limites de sua competência" (Mau-riá Deuverge, "De vrais Jaujes Constitucio"nnells", artigo publicado pelo Le Monde, seleção hebdomadária de 4 a 1O de março de 1971 ).
16. Segundo pUdemos apurar, o único país que concede a todas as pessoas a ação direta de inconstitucionalidade a ser intentada na Corte Suprema é o Uruguai,
nos termos do artigo 258 da sua Constituição aprovada
em 19Sl.
17. Fizemos essa digressão sobre o Direíto Coiriparado a fim de mostrar que a posição assumida pela legis-
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laçào brasileira vigeritc na matérfa, interpretada pe!O-Su~
premo Trib_unal Federal no julgamento da Reclamação
n"'849, referente ao__ arquivamento da representação do
MPB quanto à inconstitucionalidade do Decreto-lei n~>
1.077/70, não discrepa da orientação vigente em outros
países, não tendo havido, no caso, qualquer violação dos
princípios gerais que estruturam o Estado de Direito.
18. Mesmo na legislação brasileira houve na matéria
uma evolução desde os primeiros textos da Constituição
de 1946 e da Lei nl' 2.271 até o presen-te momen-to-:-Ass1m,
enquanto a ConstítUiçào de 1946 não fazía referência expressa ao processo da ação--direta, este surge na Lei n'1
2.271, cOnsiderando cOmo -p-arte legítima ativa o
Procurador-Geral da República, conforme assínãla S:uzaid na sua monografia jií-citada (pág. 103 e seguinte).
19. Posteriormente foi elaborada a Lei n~' 4.337, de 19
de junho de t 964, ãinda na vigência da Constituição de
1946, que não tratava expressamente da Matéria no capítulo da competência do Supremo" Tribunal Federal, só se
referindo à competência -do Procurador-Geral-no artigo
89, ao tratar ria intervenÇãO ft.-d,eral. A Lei n9 4.337
belece o prazo de 30 (trinta) dias a partir da representação dos interessados, para a argUição dã inconstitucionalidade pelo Chefe do Mhiistérío Públlco,- inas não esclarece se o Procurador-Geral é ou não obri8;<i.do a encaminhar a representação.
20. A Emenda Constitucional n9 16, de 26 de novembro de 1966, que deu nova redaçào aos artigos da
Constituição de 1946 reíerCnte5-à competência do" Supremo Tribunal Federal, incluiu no art. lO!, Inciso I, do referido diploma, alínea k, com a seguinte redaçào:
"Art. 101- Ao Supremo Tribunal co"mpete:
I} pro-cessar e julgar oii8ínariamenle:

ãff: -Jil dii-Lei n9 4.337, de promover a decretação de in~
constitucionalidade (lá está dito "D_eclaração"), o que
revela no legislador pouca ciência quanto a classificação
das eficácias-âaS ações e das sentenças (cCConstituição
de 1967, art. ll, § 1').
c) a legitin1-idade at!va que tem o Procurador-Geral
da República estende-se à oposição de embargos de nulidadC-õU:lnfringentes _dÕ ]UlEado ou dos embargos decla- ratórios. -~:-órgão da- UniãO; não-- só a -rePfesentB.;
Pfesen-ta-a, como órgão que é H(Pontes de Miranda, Co_·mentárioS à ConstituiÇão de [967 cOm a-Emenda n~> 1, de
-1969", vai. VI, SàO -Pã:U.Iõ;- Revista doS Tribunais, 2•
edição, 1970, pág. 44).
25. -É- OpOiiuna
comparação feita por Pontes de
Miranda erltre o art. 119, I, letra I, e o art. 153, § 30 da
Constituição vigente. No primeiro caSo, a Corislitu1çãodeU- comPétência exclusiva e piivativa ao ProcuradorGeral, diante da natureza excepcional da medida, enquantO no segiindo asSegurou O direito de representar a
-fOdOS, ou-Seja,-a quaTqtier pessoa, em defesã. de direito ou
cO-rlii-a abusos de autoridade.
26. Co.ncluímos, pois, que, di8.i1te- da legislação -Vi&enié -rlão há íilcOllStitUcionâlidade riénhuma no texto da
Léí n<? 4.33_7J64 nem no Regimento do Supremo Tribunal Federal e o julgamento da Reclamação n' 849 se fundanlentou, ·com a deVida vénia, no direito vigente.
27. be lege jerenda, uma ampliação da ação direta
parece oportuna e benéfica, e não há iriiPedimento em
que seja ela realizada mediailte simples reforma da lei ordinária que, "mantendo a- "iepresen-taçào como ato do
Procurador-Geral da República, determine ao Chefe do
- M10tSü;riO -Pilbfic0-0 encaminhamento com pã.[ecer fa-vOrá-Vil :ou contrário de qualquer representação que receba, desde que tenha fundamentos jurídicos.

kj a representação contra inconstitucionalidade de
lei ou ato de naturezã-normativa; federal ou estadual encaminhada pelo Procurador-Geral da República. "A antiga alínea k, que se refer1a ao jUlgamento das ações decisórias, passou a ser alínea I na nova redação dada pela
Emenda n~' 16."
21. A Emenda Constitucional nll 16- é importaitte
porque define a função _do Procurador-Geral como sendo de encaminhar a representação.
22r- Posteriormente, todavia, a Constituição de 1967,
no seu artigo 114, inciso I, alínea 1, e a Emenda Constitucional n<? I, de 1969, atualmente em vigor, no seu ãrllgo
119, inciso I, alínea I, não mais se refefe à conlj;etêriCiado Procurador-Geral para encaminhar a representação,
mas reconhecem que o Supremo Tribunal Federal processa e julga a representação do Procurador-Geral da
República, consagrando, assim, os textos Constitucionais
ao arbítrio do Chefe do Ministérío Público para representar, ou não, ficando ao seu exclusivo critério do direito vigente argOir ou não a in_constitucional_idade de _qualquer texto legal.

28. Na realidade a própria Lei n<? 4.337 já abriu ocaminho para tal interpretação, ao fiXar o prazei de 30
(trinta) dias para a decisão do Ministério Público, embora não tenha dito que era imperativo o encaminhamento
da representação, dando margem às dúvidas que foram
suscita,_das, sendo evidente que sem lei que determine a
remessa das r!!presentações não estava o ProcuradorGeral obrigado a tal encaminhamento. O próprio RegimentÕ do Supremo Tribunal Federal admitiu ser o mencionado encaminhamento com parecer contrário simples
faculdade do Procurador-Gera], exercida de acordo com
os seus critérios.

esta-

2J. t de ser assinalado que o mesmo arbítrio ê concedido ao Chefe do Ministério Público pela Constituição
vigente para pedir a suspensão dos direitos públicos, _
referindo-se o texto constitucional, ao art. {54, a competência do Supremo Tribunal Federal para suspender _tais
direitos "mediante representação do Procurador-Geral
· da República". É importante, no caso, a utilização da
mesma terminologia nos dõis casos, signifiC<i.rido_ que a
representação do Procurador-Geral é ato seu, praticado
ao seu exclusivo critério.
24. Sobre a matériã. não Paira, aliás, qualquei d-iiv1da
na doutrina. Já em 1958 o Professor Alfredo Buzaid reconhecia a competência exclusiva e a-legitimidade privativa para a açào direta do Chefe do MiniStério Público.
Mais reCentemente, nos seus "CoineOtários á ConStituição de 1969", Pontes de Miranda endossa a mesma
opinião, esclarecendo:
"O art. 119, I, 1, estabeleceu, pela primeira· vez~ a iiçâo
constitutiva negatiVa por inconstitucionalidade, in abstrato mas com legitímaÇão ativa somente-- p<i.ra o
Procurador-Geral da República (CP art. 153, § 30)."
O Procurador-Geral da República tem, não só a competência, mas o dever, segundo decorre, por exemplo, do

a

29~-- Nãs:tsabemos até que ponto justificar-se-ia admitir o encaminhamento imperativo de toda e qualquer representação,- transformando o ProCurador-Geral num
simples órgão material de remessa de petições e ampliando excessivamente a ação direta. A experiência nos tem
demonstrado que o eXcesso de liberalismo na concessão
d_e certas medidas excepcionais acaba implicando na erosão e na perda de densidade da técnica e do instituto. Foi·
--um pouco o que aconteceu Corri o mandado de seguranÇa,- cuja genefafização írriportoU effi tornaf iiiàTs demorado o julgamento dOs_ processos, perdendo o instituto a sua natureza excepcional.
- 30. Não teria, por outrÕ lado, sentido sObrecarregar
o Supremo Tribunal Federal de ações diretas intentadas
por pessoas que não sofreram qualquer lesão direta,
transformando-se a ação direta constitucional numa espécie de ação popular iniciada nO SuPfemo Tribunãl Federal.

31._ Pensamos _que, partindo da experiência do Direito Cons_titucional estrangeiro e pensando na proteção
adequada dos direitos individuais sem sobrecarga dos
Tribunal~ superiores do País, poderíamos encontrar uma
soluçào_equitibrada, distinguindo as representaçeyes que
o Procurador-Geral não poderia deixar de encaminhar
daquelas nas quais caber-lhe-ia competência para arquivar, sem Prejulzo de recursos da parte para o Supremo
Tribunal FederaL
N_o primeiro- grupo incluiriam os as representações
apreSentadas pelas pessoas jurídicaS de Direito Público,
e no segundo, as oriundas _das pessoas de Direito Privado. Justifica-se a imperatividade do encaminhamento de
representações da União, dos Estados, de autarquias e

Maio de 1983

de partidos políticos. Quanto às pessoas de direito privado, que não tem intereSse ou direito lesado, a ação direta
dependeria, para o seu início, de decisão do ProCuradorGeral, com recurso ao Supremo Tribunal Federal.
Além dessas considerações do emérito jurista pátrio,
queremos juntar a essa Justificação as razões muito pertinentes aduzidas Pelo ilustre Senador Nelson Carneiro,
em seu "V o to em Separado, quando da discussão da matérià na douta Comissào de Constituição e Justiça, a 7 de
- novembro de 1973.
Assinalamos, ainda, que o Projeto que ora apresentamos, após túmos requerido a retirada da trãmitação do
PrOjc!to de Lei do Senado n<? 83, de 1971, incorpora a sugestão contida no final do_ Voto de Sua Excelência.
"VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR NELSON CARNEJRO.
A inconstitucionalidade argaiOa pelo eminente Relator, Senador José Lindoso, não tem, a meu ver, data ve-nia, qualquer· procedência. Hã duas fases na represen- tllção. A primeira, que escapa à reguiãmentação do Poder Judiciário, a segunda, o processo propriãmente dito,
que, esse sim é da competência exclusiva dO Supremo
Tribunal Federal. Não há- necessidade maiõres divagações para que logo se cOmpreenda que a disposição do
art. 120, c, da Emenda Constitucional n<? I não alcança a
_faculdade da Procuradoria-Geral da República de apresentar, pu não, ao ex~me da Corte Suprema, representação que lhe chegue, visando a declarar a inconstitucionalidade de determinada lei,_A primeira razão ê porque,
em hora harmônicos, os Poderes são, c-onstitucionalmente, Independentes. E a Procuradoria-Geral é um órgão
do- Mínistêrio PUblico, integrante do Podir Executivo. O
impulso inicial da representação não pode ser assim regulado pelo Poder Judiciário. O projeto Franco Montoro apenas se preocupa com a fase anteior à apresentação
da representação, ou seja, aquela em que não inteifere a
Corte Suprema, e ciue equivale ao direito de agir, de provocar o pronunciamento judiciário. É o que ocorre com
a Açào Penal, que o Regimento não regula a fase anterior à denuncia ou ao pidido de arquivamento fOrmulado pela Procuradoria-Geral, mas apenas seu processo e
julgamento, O texto do art. 119, I, não é novidade. Já o
art. 114, I, da Constituição de 1967, declarava da competência originária do SUpremo Tribunal Federal "processar e julgar a representação do Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual"_ Mas, tanto não cabe ao Judiciário regular cjuando deve ou não o Procurador-Geral
oferec_e representação e que a matériã está disciplinada
pela Lei n9 4.J37, de 1' de junho de 1964, que o Projeto
visava modificar. Apresentada a representação, aí sim,
começa a viger o _que dispuSer õ- regimento dO Supremo
Tribunal (art. 120, C, da Emenda Constituciõ-nal). É oregimento que dirá, por exemplo, se o processo, instaurado
'por provocação d_o_ representante do Ministério Público,
-terá apenas relator, ou relator e revisor, se admitirá ou
não embargos de nulidade a decisão proferida, e em que
casos, se é__ ou não possível intervir terceiro que se julgue
interessado, em que hipótese, e_ se lhe assegurará ou não
o uso da tribuna etc.
Se o projeto não é inconstitucional, não é inconveniente.
Não merece aplausos, entrentanto, entregar-se a um
representante do Ministério Púbiico, de livre nomeação
do Sr. Presidente da República, o arbítrio de selecionar
as argüições de incõnstítucionalidade, de modo a recusar
ao órgão compentente, ou seja, ao Supremo Tribunal, a
- apreciação da matéria controvertida. Também a Procuradoria não manda arquivar o inquérito, mas sUbmete
___ 1>eu pedidQ à apreciação da Corte Suprema. O juiz da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade das lei deixaria de ser o Poder Judiciário, passaria a ser o Poder
ExecutivO, por um de seus funcionários.
O projeto seria dig:no de reparos se impusesse ao Chefe
do MinistÚio Público a obrigatoriedade de, ao submeter
a súplíca ao exame do Supremo Tribunar Federal, admitisse sempre a procedência do nela argüido. O que não se
pode trancar é o direito de representação e de petição
que o art. !53,§ 30 da Emenda Constitucional, repetindo
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texto anterior (art. !50,§ 30 da Constituição de 1967), as~
segura "a qualquer pessoa''. Nem substituir o Supremõ
Tribunal federal por um delegado do Poder Executivo,

como ocorre, com a inlerprctãÇãõ dadâ ao teXto legal em
vigor, e qÚe o Projeto visa a explicitar, de _modo que o
julgamento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das lei não escape das atribuições do Judiciário.
A redação proposta pata o § 21' do art. 29 da Lei _rt9

4.337, entretanto, não me p-ai'ece'"ã mais 'acertada. quan:
do dá ao Procurador-Geral o_ direito -de determinar o ar~
quivamento da representação oriunda de pessoa fisíca ou-

de pessoa jurídica de direito privado. A meu ver, a Pro~
curadoria poderia requerer o arquivamento, mas "o Pro~
cesso e julgamento" de seu pedido são priviltivos do Su~
premo Tribunal. Assim desaparecer~a a it!co_nsti~tuciona
lidade_do § 39 do art. 29 da Lei n9 4.337, corno sugerido
do Projeto, não mais se invadindo as atribuições da Corte Suprema, ao dispor sobre a possjbitidade da recla-_
mação que se tornaria desnecessâriã.
Com as emendas, que resultariam da aceitação do presente voto, antes referidas, o projeto sobre constitucionalidade, se me afigura jurídico e conveniente$.~'
Sala das Sessões, 18 de maio de 1983. - Fernando
Hemique Cardoso.
À Comissão de Conslltuiúiõ e Justiça

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O projeto de lei que acaba de ser lido será publicado e remetido
à comissão competente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - A Presidência convoca sessão extraordinária -a realizar-se hoje,
às 18 horas e 30 minuto_s, destinada à ap!eciação das se~
guintes matérias:
- Redações fmais dos Projetas d_e Jtesolu_ção n9s 167,
168, 177, 197,
zos'~e zo6, de 1981;
-Projetas de Resolução n9s 38 e 39, de 1983.

zoo;

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume -- Mârio Maia- Raimundo Parente
-Alexandre Costa- João Clistelo- Dinarte Mariz;_
Marcondcs Gadelba - -Aderb.al Jurema - Guilherme
Palmeira- Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Põrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Alfredo
Campos - Amaral Furlan - - Betledito Ferreira Mauro Borges- Benedito Canelas- Gastão MüllerMarcelo Miranda - Pedr_o Simon.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estã f•nda a Hora do Expediente.
Passa-se à

Economia -~orno conclusão de seu parecer n~' 485, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (RN) a elevar em CrS 3.072.000,00 (três
milhões, setenta e dois mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 486 e 487, de t982, __ das
Comjssôes:
_ -de Constituição e Justiça, pela constitucionaliK
dd.de e Juridkidade.;. e
-de Munidpios, favorável.

Em votação o projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O SR. MARTINS FILHO (Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S[s. Senadores:
Não quero me comprometer com a divisão, com aretaliação da economia do meu Estado. Pedi adiamento da
votação desta Õligalh~:~ solicitada pel~ Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, mas, num gesto não diria de ga~
randeza, antes de compreensão, não pedirei verificação
~~ ql{Ofl!-m, para que a matéria seja aprovada.
É necessário porém que esta Casa também acompanhe
a aplicação dos recursos que ela autoriza as prefeituras e
os-estados~ contraírem, porque, amanhã, ao Senado poderá ser atribuído a pecha de conivente cqm as apliCaçOes desoneStas desses recu~sos~ S preciso que a Casa
acompanhe essas aplicações, para que amanhã possamos
passar à história sem nenhuma mácula.

Eram essas as palavras, .sr. Presldente e Srs.

Senado~

res, que desejava proferir, porque conheço bem o prefei-- tp que está soJícitando esses recursos. Não quero, como
Pilatos, lavar as mãos e, deixo na Casa o meu protesto
confi-a esta ondB. de-einprestimos, porque o que estamos
p~ecisando é de uma reforma tributária que de aos muil{cípios e aoS es.tados recursos suficientes para que eles
_possam cumprir o orçamento e atender às necessidades
-dos seus municípios e dos seus coestaduanos.
Eram e_ssas as minhaspalavq:!sLSr. _presidente. Muito
obrigadO! (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Henriq_ue Santillo)- Em vo-__
tação O projeto-. Os Srs. Senadores ·que o aprovam per:;entados. {Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

ffiani!Ç-a~

S o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 90, DE 1982
ORDEM DO DIA
Sobre a 'mesa,- requerimento q~é
19-Secretário.

Jfí si~ lidei pelo Sr.

E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N' 667, DE 1983
Nos termos do art. 198, alínC:a "d••; dO Regimento ln#
terno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante do item nl' 2 seja submetida ao Pie·
nário em último lugar.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1983.- Virgz1io TdvoM

ra.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santlllo) --De acordo com a deliberação do Plenãrio, o item n~ 2 será apreciado em último lugar.

O SR. PRESIDENTE (Henrique SaÓtillo) -Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de ResoM
Jução n"' 90, de.l982 (aPn!sentado -pela Comissão de

Autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da
Cruz (RN) a eJemr em CrS 3.072.000,00 (três mi~
Jhõcs, e setenta e dois mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2"'
da Resolução nli 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.072.000,00 (três
milhões e setenta e dois mil cruzeriros) o montante de
sua dívida consolic!ada interna, a fim de que possa con~
trãtar" um -elrlpréslimo dé" igual valor junto à Cai"ta Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado i! construção de um Centro de Atividades
M-últiplas, nãquele Município, obedecídas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
pr9cesso.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
pubiícação.
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 3:
Votação, e-m.turnõ úniC-O, do Reciuerimento n9
569, de 1983, de autoria do Senador Marco Macie!,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
tnterno, o des.urq!livamento do Projeto de Resolução nQ 35, de 1982, que autoriza o Governo doEs-tado de ~~rnambuco a elevar em CrS 541.004.000,00
(quinhentos e quarenta eu~ milhões, quatro mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
-Em votaçilo o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. ( J!ausa.)
Aprovado.
O Pr'ojeto de Resolução n9 35/82 prosseguirá em soa
tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 4:
Votaçã,o, em turno único, do Requerimento n9
660, de 1983, de autoria do Senador Jaison Barreto,

solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de ResoK
Jução n9 66, de 1982, que autoriza a Prefeitura MUnicipal de Caç<Jdor (SC) a elev~r em _Cr$
5.447.000,00 (cinco milhões. quatrocentos e quaren~
ta e sete mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
Em votação o requerimento:
---os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~
se como se encontram. f Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado continuará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santitlo) -Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nq 35, de 1979 (n9 1.657/75, na casa de origem), que autoriza o Governo Federal a instituir a
Fundação Universidade Federal de Campina Grande e dá outras providências, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 909 e
910, de 1981, das Comissões

-de Educação e Cultura; e
-de Finanças.
Em discussão o projeto, em turno único.
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR,~ SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Continua em discussão a matéria. (Pausa.) Concedo a palavra
ao nobre Sen3dOr Marcondes Gadelha.

O SR. MARCONDES GADELHA (Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presedente, Srs. Senado-

res:
A federalizaçào da Universidade de Campina Grande
é um pleito, uma reivindicação de todos os paraibanos.
Eu quero associar-me ao Senador Humberto Lucena
nesse apelo que faz ao Senado da República, para que
todos os Srs. Senadores no dia {9 de junho aqui compareçam para votar, para referendar esse projeto de ex. trema oportunidade, da lavra do eminente Deputado Oc~
tacilio Queiroz.
Digo, Sr. Presidente, que esse__ projeto obedece aos
mais rigorosos critérios, da administração pública e do
planejamento. Nós sabemos, Sr. Presidente que, classica~
mente, os investimentos em educação, num pafs subde~
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senvolvido, são os que têm- um retorno seguro,-pali:fáVel e
objetivamente mensurável. O Bra_sil, infelizmente, não
esteve atento a esta norrn_a, Sr. Presidente, e o fato é que
nós investimos pouco mais do que4 ou 5% do nosso Pro-

duto Interno Bruto, em educação, ao passo que outras
nações, como o Mb;ico, por exemplo, chega a investir
quase 30% do seu Produto Interno Bruto. A Costa Rica,
da mesma ordem, e até mesmo a nossa vizinha, a Argentina, investe mais de 16% do seu ProdutQ Interno Bruto
em educação.
Esta situação é mais aguda quandO se trata do Nordeste, Sr. Presidente, porque lá nós sofremos duplamente; de um lado, pela baixa oferta de pessoal qualificado,
e, do outro, pela migração, pela evasão inelutável, em
busca dos grandes centros, do pessoal de nível superiro,
lá formado, e que não tem condição de permanecer na
terra, dada a incipiência da sua estrutura, do seu parque
industrial e do nível de desenvolvimento.
A Paraíba, Sr, Presidente, tem uma vocação natural
para o setor de serviços, e particularmente para esta área
de ensino superior. Aliás, quero-cre'f"que na-rase difíCil
em que nós nos encontramos, em que o Estado perde posição ano·a ano, e atualmente participa com apenas 0,6%
na formação do Produto Interno Bruto do País, o setor
de serviços há de ser a grande vocação que temos que
perseguir. Neste momento o Estado está perdendo a__su_a
base agrícola e não descobriu nenhuma vocação industrial nova, Até sob esse a.specto, Sr. Presidente, o projeto
se justificaria. Nós temos, então, fundadas razões, para
pedir ao Congresso Nacional, ao Senado da República,
que no dia primeiro de junho venha a atender ess_a_ reivindicação que há longo tempo permanece sendo um anelo,
uma aspiração do povo paraibano e, particularmente, do
povo de Campina Grande.
Há quem, diga que ld a-utorizativa-não é lei, po!que não
tem força cogente, porque não tem o mandanus e, no entanto, _Sr. Presidente, este é um gesto do Senado, é um
ato político, é uma decisão que há de ser encampada
também pelo Poder Executivo, que não pode chegar a
esta realidade, a um cl;;~mor de uma população que enxerga na federalização da sua universidade uma nova etapa de emancipação econômica, de busca de realização
e de progresso. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será. feita pelo
Sr. !~'-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 668, DE 1983
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c, do
art. 310, do Regimento Interno, requeiro adianta-mento
da votação do Projeto de Lei da Câ_mara n~' 35, de 1979, a
fim de ser feita na sessão de 19 de junho próximo.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1983.- Virgz1io Távo-

'"·
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Havendo o Plenário inanífestitdo-se favorável ao adiantamento, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na
data fixada.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 6:
DiscuSsão, eni. tu-rho único, do Projeto de Lei da
Câmara n~' 32, de 1981 (n~'3.033/76, na casa de origem), que altera dispositiVo da Lei nl' 4.594, de 29 de
dezembro de 1964, que "regula a profissão de corre-tor de seguros,_,, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s9 a 11, de 1982, das Comissões:
-de Constituição-e Justiça, JP pronunciamento: favo-rável ao projeto; 29 pronunciamento: pela constitucíona-
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!idade e juridicidade do substutivo da Comissão de Legislação Social; e
-de Legislação Social, favorável, nos termos de substitutivo que apreSenta.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça __a palavra, declaro encerrada .
a discussão.
Em yo_tação o substitutivo, que tem preferência regimentaL
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentaâ(fs. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de serredigido o vencido para o turno suplementar.

E o .seguinre o substitutivo aprovado
EMENDA No I -

CLS

(Substitutivo)
Dá .nova .reda~ão ao art. 41' da Lei n~' 4.594~ de 29
de dezembro de 1964, que "regula a profissão de corretor -de seguros". O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 0~-se ao arL 49 da Lei n9 4.594, de 29 de dez-embro de 1964, a seguinte redação:
"Art. 49
a) haver concluído curso técnico-profissional de

seguros. oficial ou reconhecido;
b) apresentar atestado de exercício profissional
anterior a esta lei, fornecido pelo sindicato de classe
ou PelO oepartamento Nacional de Seguros PriVados e Capitalização."
Art. 21'
cação.
Art. 31'

O SR.
~

Esta Lei entra em vigor na dat.i d~ sua J?~bli
Revogam-se as disposições em contrârio.

PRESID~NTE

(Henrique Santillo) -Item 7:
~

Discussão, em turno úníco, do Projeto de Reso-lução n~ _1_98, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.177, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Resende (RJ) a elevar em Cr$ 142.580.000,00
--(cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 1.178 e 1.179, de 1981,
das Comissões:
-de Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador_
Hugo Ramos; e

--de Munidpios:-ra:vorâvei.
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 perrrianecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

l o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1~8, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de de Resende
(RJ) a elevar em Cr$ 142.580.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve;
Art. 1~' ta Prefeitura Munjcipal de Resende, Estado
do Rio de Janeiro, nos termos do art. 29 da Resolução n9
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93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS: 142.580.000,00 (cento e quarenta e
dois milhões, quinhentos e oitenta 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, esta na qualidade de agente
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So~
cial- FAS, destinãdo à construção da Casa da Cultura
de R~sende, 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

(Henrique Santillo)- Item 8:

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Reso~
iução n9 57, de 1982 {apresentado pela Comissão de
Economia cOmo conclusão de seu Parecer n9 330, de
1982), que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a elevar em Cr$ 206.675.000,00 (duZentos e seiS milhões, seiscentos e setenta e ciricci inil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n~' 331, de 1982, da Comissão
-de Ca_nstituiçào e Justiça, peta constitucionalidade e juridicidade,

_ Em disc1,1ssão o prcijeto, em turno único.
Se .nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palaVra, vou encerrá-Ia. (Pausa.)
Encerrada.
Em votaçào.
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redaçào.
É o se_suint€! o projetq aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 57, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a elevar em CrS 206.675.000,00 (duzentos e seis
Milhões, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros) o
montante de
dívida consolidada interna.

sua

O Senado Federal resolve.:
Art. I~' b o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, nõs termos do art. 29 da Resolução nq 93, de I I de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 206.675.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil cr1,.1zeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor, junto à Cai:x:a Econômica
Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de nove centros sociais urbanos, nos
Municípios de Getúlio Vargas, Júlio Castilhos, Quaraí,
Rio Pardo, São Jerônimo, São Lourenço do Sul, Tapejara, Venâncio Aires e Viamão, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
ArL 2q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. P.RESID~NTE (Henrique Santillo)- Item 9:
Discussão, em turno único; do Projeto de Resolução nl' 87, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nl' 476, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Gu<ixupé (MG) a elevar em Cr$ 184.350.600,00 (centO e
oitenta e quatro milhões, trezentos e cinqiienta mil e
seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sab n's 477 e 478, de !982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpio.s, favorável.
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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.

t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 87, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé
(MG) a elevarem CrS 184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e cinqüenta mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida-

da interna.
O Senado Federal resolve:

Art. li' É a Prefeitura MuniCipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução
n~> 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta
e quatro milhões, trezentos e cinqüeõta mil e seiscentos
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 BailcO
Nacional de Habitação (BNH), destinados à construção
de seiscentas unidades habitacionais de interesse sOcial e
execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Municípío, obedecidas aS coÕdiçÕes 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 (Henrique Santillo) -Item 10:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 98, de 1982 (apresentado pela_Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n"' 517, de
1982), que autoriza a Yrefeitura Municipal de Porto
Alegre (RS) a elevar em Cr$ 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentOs e vinte
e quatro mil e duzentos cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 518 e 519, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
-de Munidplos.favorãvel.
Em discussão o projeto, em turno único._ (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da p:ilavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação .

.t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 98, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(RS) a elevar em O$ 584.214.200,00 (quinhentos e
oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil
e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada intema.

O Senado Federal resolve:
Art. I~> 1':: a Prefeitura Municipal de Porto Ale&re,
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2~> da
Resolução n"' 93, de II de outubro de 1976 do Senado
Federai, autorizada a elevar em CrS 584.224.200,00 (qui-
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nhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte a
quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caix~ Econômica Federal,
esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
Coilsfnlção- e ampliação_.de escolas de 19 grau, naquela
Capital, obedecidas as condiÇõCs admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) -Item 11:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 124, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 622,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Muriidp-al de
Botelhos (MG) a elevar em Cr$ 50.888.600,00 (CinqUenta milhões, oitocentos e oitenta e oíto mil e
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada, tendo
PARECERES, sob n•s 623 e 624, de 1982, das
Comissõ~:_
,
,
_
-de Constituição e Justiça, pela constitucioiialidarle e juridicidade; com voto Vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
-de Munidpios, favoráveL

E~ dis~ussão o projeto, em tii~n~ único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palayra, vou encerrá-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação:
Os Srs, "Senad_ores que o aprovam -qu-eiram cOnservarse como estão. ( Piiusa.)
Aprovado.
A ·matéria vai à Com is são de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 124, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Botelhos
(_MG) a elevar em Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
_ Art. Jl' f: a Prefeitura Municípal de Botelfl_os, Esta-dó-de MinaS 'GeraiS,- no-s termos do aft. -2~> da Resolução
n~> 93, de 1-1 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a devar em CrS 50.888.600,00 (cinqUenta mi~
lhões. oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos 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, e:s.ta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação (BNH}, destinados à. construção
de 100 unidãdes habitacion<iís-de interesse socíal e à execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias,
_naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
O SR.

PRESID~NTE

(Henrique Santillo) -Item 12:

Discussão; -em turno único-, do Projeto de Resolução n9 132, de 1982 (aPresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 659,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Delfinópolis (MG) iL elevar em CrS 50.888.600,00
(cinqUenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 660 e 661, de _1982, das
ComiSSões:
-·
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~ e
;..,:_;,de Mwzidpios, favorável.
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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 lnãtéria -Vai à- Comissão de Redaçào.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 132, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de D~lfin6polis
(MG) a elevar em CrS 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federai resolve:

Art. _19 É a Prefei(túa Municipal de Delfinópolis,
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$ 50.888.600,00 (cinqílenta
milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o inotltante de sua díVida consolidada interna, a
fim de que possa contratar empréstimos no valor global
acima, junto à Cãi~a Econômica do Estado de Minas
Gera,is, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação (BNH), destinados à construção
de 100 unidades habitacionais de interesse social e à execução das obras de infra~estrutura urbana necessárias,
na sede do Município;- obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces-so.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRFSID~NTE (Henrique Santillo) -Item 13:
Discl!-ssão1 em turno único, do Projeto de Resolução n9 27, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia com:o conlusão de seu Parecer n9 294, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta
Porã (MS) a elevar em Cr$ 82.687.033.17 (oitenta e
dois -iTiiihOes, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e
três cruzeiros e dezessete centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'S 295 e 296, de 1983, das
Comissões:
-de Çonstliulção e Justiça,_ pela constitucionalidad"e e juridicidãde; e-de Município, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
declaro-a encerrada.
Em VotaçãO.
Os Sis. Seiladores que o aprovam queiram permanecer
sentados. ( PaÜ.Sa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 27, DE 1983
Autoriza a Prefeitur~ Municipal de Ponta Pori
(MS) a elevar em CrS 82.687.033,17 (oitenta e dofs
mUhões, seiscentos e oitenta e sete mil trinta e três
cruzeiros e dezessete centavos)_ o ~ontante de sua
dívid8.- consolidada interna

O Senado Federal resolve:
Art. _!Y ta Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2"' da
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida
consolidada interna em Cr$ 82.687.033,17 (oitenta e dois
milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e três cru-

zeiros e dezessete centavos) correspondentes a 51.583
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cri
1.602,99 (hum mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa(: __
nove centavos), vigente em março de 1982, 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 implantação de um mercado naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) --Item 14:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<;l 28, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n"' 297, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Chapada dos GuimarãeS (MT) a elevar CrS
127.877,086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeirOS e
noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 298 e 299, de 1983, das
Comissões:
-de Constituirdo e Just{çii, -pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Mundpios, favorável.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs, Senadores desejar fazer pso da palavra, vou encerrá-la, (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão, (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComisSão de Redação,_

t

o seguinte o prõjeto tipFrHiido

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 28, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimariles (MT) a elevar_ em Cr$ _1_27.~!7.086,90
(cento e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e
sete mil e oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos)
o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' E: a Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães, Estado de Mato Grosso, nos termos do art.
2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1916, do_Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua
dívida consolidada interna em CrS 127.877.086,90(cento
e vinte sete milhões, oitocentose8efe:J1ta e sete mil, oitenta e seis cruzeirOs e nOventa centavos), correspondente a
64.701,70 ORTN, de CrS 1.976,41 cada, vigente em julhof82, a fim- de que possa-contratar um empréstimo de
igual valor, junto à Caixa Econômica Federai, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
DeSenvolvimento Sociãl -- F AS, destinado à implantação de galerias pluviais, guias e -sarjetas, construção de
uma la~anderia pública e aquisição de um caminhão
para coleta de lixo, naqUele Município obedecidas as
condiÇões admitidas pelo Banco· Central do Brasil, no
respectivo processo·.Art. 2~> Esta resolução entra em vigor-na data de s_ua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Maio de
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Item 15:

DiscUSsão, em turno único, do Pfojeto -de-ResOlução n~' 36, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 374, de
1983), que autoriza o GOVernO do Estado do Rio

t

·Grande do Norte a contratar empréstimo externo
no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares norte-americanos) destinado ao programa
de investimentos no Estado, tendo
PARECER, sob n~' 375, de 1983, da Comissão
--de Constituição e Justi_ça, pela constítucionaljdade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Martins Filho.

E o seguinte o projeto apro~·ado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 36, DE 1983
Autoriza o Go"erno do Estado do Rio Grande do
Norte, a contratar empréstimo externo no valor de
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte~merical!l:l:~) destinado ao Programa de ln"estime~tos
no Estadó.
O Senado Federal resolve:
Art. i"' É o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte autorizado a realizar, com a garantia da União,
uma operação de empréstimo externo no valor de US$
20,000,000,00 (vinte milhões de aólares_ norteamericanoS) 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, para ser utilizado no Programa de Investimentos
daquele EJ;_tado.
Art. 2~> A _operação realizar-se-á nos termos aprovados_pelo Poder Executivo Federal, inclu~ive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuadõ peta Ministério da Fazenda em articulação com o Barico Central
do Brasil, nos termos do art. }'i', item 11, do Decreto nl'
74.157, de 6 de junho de 1974, ohedecidas as demais exigÇnçias dos _órgãos encar_~egados da execução da política
econômico-financeira do Governo Federai, e; ainda, o
disposto na Lei EStadual--n~' 4.820, de 28. de jUnhO- Oe
1979, auto~iziit;Io_ra da operação.
Art. 3"' Esta: resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Q SJ{. PRESIDENTE (Martins Filho) -_Item 16:

o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 41, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em
Cr$ 36.722.513,00 (trinta e seis milhões, setecentos e
"inte e dois niíre quinhentõs e treze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

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.

1983_~

O Senado Federal resolve:
Art. l~' É o Governo do Estado do Piauí nos termos
dÕ art. 2~' da Resolução n~' 93, de II de ouiubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de
sua dívida conso_lídada interna em Cr$ 36.722513,00
(trinta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil e quinhentOs e treze cruzeiros), correspondente a 31.817,86
ORTNs, considerado o valor nomínal da ORTN de CrS
1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e
catorze centavos) vigente em abril de 1982, 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 ampliação e equipamento do
Ho_spital de Luzilândia, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em v1gor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 17:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
Câmara n'i' 141, de 1982 (n'i' 6.756/82, -na cas-a de
origem), que dispõe sobre a criação e transformação
de cargos e empregos na Secretaria do Tribunal Federal de Recursos e, dá outras providên_cias, tendo
PARECERES, sob n9s 384 e 385, de 1983, das Comissões:
~ lie Serviço Público Civil, favOráVel; e
-de Finanças; favorável, com voto vencido dos Senador~ Amaral Peixoto e Roberto Campos.
Sobre a mesa, requerimento que será lído pelo Sr. ,.,._
Secretáriõ. ~a

E lido e apf.o~·ado o seguinte

REQUERIMENTO N• 669, DE 1983
Nos termos do art. 3l0, aHne~. "c", do Regimento lnterno, requeremos adiamento tia discussão do Projeto de
Lei da Câmara n~' 141, de 1982, a fim de ser feita na sessão-He 17 de junho próx-imo.
Sala das Sessões, 18 de maio de 1983. - Vírgílio Távo-

ra.
Discussão, ein lurilo único, do Projeto de ResOlução n'i' 41, _de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia co_mo conclusã_o de seu Parecer_n~> 379~ de
1983), que autoriza o Go'i.erno do Estado do Piauí a
elevar em CrS 36.722.513,00 (trinta e seis milhões,
setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e treze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n"' 380, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e_juridicidade.

O SR. PRESIDENTE (Martins Fllho)- De aco·rdo
com a deliberação do Plenário, fica concedido o adiamento solicitado, voltando a matéria a figurãi na Ordem
do Dia da sessão de 17 do mês vindouro.
O SR ..PRESIDENTE (Martins Filho)- Voltamos,
agora, ao item n"' 2:

o

Eni" díSCU:SsàO
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piofeto, 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.

Votação, em turno único, do Requerimento n9
506;ae 1983, ae autOria do Senador--Henrique Santillo solicitãndo, nos termos do art. 418, item I, do
Regimento Interno, a convocação do MinistroChefe do ServiÇo Nacional de Informações, General
Ocatávio Aguiar de Medeíros, para, perãnte O plenário do Senado Federal, prestar esclarecimentos
sobre as atividades daquele órgão.

Em votaçào o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique
tillo, para encaminhar a votação.

San~

Maio de 1983

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para encaminhar a

votação.)- Sr. Presidente Srs. Senadores:
Estou convencido de que não conseguiremos construir
a Democracia sobre receios ou sobre tabus. E um dos tabus, a serem rompidos democraticamente, a s-erem desvendados democraticamente, sem dúvida, é o Serviço

Nacional de Informações, institufç!O -que Se--tem prestado., nos últimos anos, eu diria, durante toda a sua existência, a uma série de objetivos, a maioria dos quais desconhecidos da Nação.
Dir-se-ia que a lei ciue Ciiou o Serviço Nacional de Informações, precisamente a de n~' 4.341, de 13 de junho de
1964, dír-se-ia que essa L!!'i estabelece, n-o seu art. 3~', as
incumbências do Serviço Nacional de Informações. Formalmente, isso seria verdadeiro. É-verdade que o art. 31'
estabelece as competências do Serviço Nacional de lnformações, dizendo, por exemplo, na sua alínea a:
"assessorar o Presidente da República na orientação e coordenação das atividades de informação e
contra-informação, ·afetos aos Ministérios, serviços
estatais, autónomos e entidades paraestatais;"
Na sua alínea b:
. "estabelecer e assegurar, tendo em vista a complementação do sistema nacional de informação e
contra-informação, os necesârio.s entendimentos e
ligações com os Governos dos Estados, com entidades privadas e, quando for o caso, com as administrações municipais;"
Na alínea c:
. ••proceder, no mais alto nível, a coleta, avalização e integração das informações, em proveito
das decisões do Presidente da República e dos estudos e recomendações do Conselho de Segurança
Nacional, assim como das a_tividades de planejamento a cargo da Secretaria Geral deste Conselho;"
E na aHnea d:
"promover, no âmbito governamental, a difusão
adequada das informações e das estimativas decorrentes;"
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neral OctáVio Medeiros, colocá-lo nesta tribuna e
inquíri-lo, da mesma forma como ontem o MinistroChefe do Planejamento da Presidência da República, o
Sr. ·oeffim Netto, foi interpefado. Não há nenhuma razãO pa·ra ~qUe O Sr. Ministro-Chefe do SNI não possa vir,
corivoCádo por nós, convocado por este Plenário soberano, não possa vir a esta Casa, a esta Instituição querePresenta os Estados e o povo brasileiro, não possa vjr
aqúí e desVendar, aos olhos da sociedade, a Instituição
que preside, desvendar aos olhos da sociedade os meanOrOs esci!nJs a-ci Serviço Nacional de Informações. Asociedade tem esse direito, a sociedade brasileira jâ não
perniite mais os indecorosos decretos sigilosos, a excresCêri.êiã""áoS éiecretOs sigilOsos, um dos quais regulamenta
o funciOitamento do SNI, e é desconhecido atê ~esmo
pelo Senado Federal, porque é sigiloso, A sociedade vai
precisar saber, Sr. Presidente, se a investidura do Sr. General OClâvio-MeaeirOs, à frerite do Serviço Nacional de
Informações, é legal, porque estou aqui nesta tribuna
para dizer·-que ela é ilegal; ela não obedeceu às formalidades da [ei. Por que a lei que criou o SNI, precisamente
a Lei n~ 4.341, de 13 de junho de 1964, essa lei, Sr. Presidente, no seu art. 5~>, estabelece a necessidade da aproVaÇãO prêviã do Ministro do SNI pelo Senado Federal. E
não conseguiu descobrir em nenhum arquivo qualquer
alteração do art. 59, da Lei n~' 4.341. Tanto assim, que os
dois primeiros Ministros, chefes do SNI, tiveram os seus
n-omes homologados pelo Senado Federal. O primeiro
deles, o General Goubery do Couta e Sjlva, teve o seu
nome apreciado pelo Senado Federal, através da Mensagem Presidencial n" 100, de 1964. O segundo deles, também, teve o seU nome apreciado pelo Senado federal,
justamente o ex-Presidente da República General Emílio
Garrast~zu Médici, que teve o seu nome apreciado pelo
Senado Federal, através da Mensagem Presidellcial n"
296, de 1967. Os outros três não tiveram seus nomes ho~
mologados pelo Senado Federal: nem o Sr. General Fontoura, nem o Sr. General Figueiredo, nem o Sr. General
Medeiros. Isso não constitui gravidade? Não constitui
e)'_(.trema_ gravidade? Claro, ma~ão constitui exceção
nem constitui novidade.

De modo que o ex-Presidente Castello Branco, ao enviar ao Congresso Nacional o projeto, quê acabou
convertendo-se em lei, que criou o Serviço Nacional de
Informações tinha em mente funções bem específicas,
bem claras, bem definidas, para essa instituição.

EUrfte5rifô;-desta tribuna. já denunciei que determinados presidentes do Banco Central, quando ainda da vigênCia da- ·lei qu-e obrigava a aprovação desses nomes
pelo Senado Federal, foram nomeados à revelia desta
Instituição, que representa os Estados e o povo brasileiro~ E o mesmo ocorre com o Ministro-Chefe do SNI. Eu
jã disse que a Lei 4.341 no seu art. 5~"estabelecea necessi-dade da aprovação prévia do nome à chefia do SNI. O
art. 51' diz:

Desvios houve e muitos; prestou-se, inclusive, o Serviço Nacional de Informações a foinentar a criação de
determinados órgãos de imprensa no País, e, segundo
acusações que ainda não foram desmentidas, utilizando
meios pouco lícitos, traficando influências de forma escusa, levando a faturamentos de determinados órgãos de
comunicação, que se prestaram à defesa do regime. Desvios houve, e continuam havendo- segUndo a Imprensa
Nacional dessas finalidades, estab~lecidas em lei, do Serviço Nacional de lnformãÇ-õei. Cabe, Portanto, ao Sena~
do Federal, cabe, por conseguinte, ao CongresSo Na-cional, desvendar esses desvios, e a própria mec_ân~~a de
funcionamento dessa instituição, em nome da sociedade
brasileira. É esse o momento. Eu até diria, S-r. Presidente, que nos propuséssemos a ouvir por exemplo; o Sr.
Gen. Fontoura, em 1971, um dos Ministros-Chefe do
SNI, e eu diria que talvez fosSe uin-a ffiedida quixotesca.
Não agora. A sociedade evoluiu, conquistou espaços democráticOs -imPortailies, o CongresSõ--NacionaJ, mercêde suas posições, tem-se fortalecido - e eu sou obrigado, como oposicionista a reconhecer isto, claro, isso é
importante para a sociedade brasileira - mas o Congresso Nacional tem se posicionado de forma a, paulatinamente, conquistar espaços de fortalecimento, a conquistar espaços de força política, em nome da sociedade
brasileira. É chegado, portanto, o momento de trazermos a este plenário o Ministro-Chefe do SN'I, o Sr._Ge-

"O Chefe <;lo SNL_ civi_[ ou_ militar, da confiança
do Presidente da República terá sua nomeação sujeira à aprovação prévia do Senado Federal."
~: Há bem pouco_ tempo a Nação ~ornou _conhecimento
- Cs_tarr~~ü~a, atr<~:v~ d<;~.s Primeiras páginas da grande imprensa brasileira, da negativa do Sr. General Octávio
Medeiros _e do ~r. General Milton Cruz, da negativa desses dois eminente$_ generais, desses doíS)ll!-Stres generais
de comparecerem a um inquérito Civil do-~sg_~aUmgar
tem, sob a alegação de que a lei fhes proibia o compareci_!flento a qualque_~ inquérito, o que também não ê verdadeiroA A lei nãÓ estabelece nada _disso; se o decretç sigiloso que re8ulamenta o SNI estab~lece isso, eu não sei,
mas não a lei, a lei com todas as suas alterações futuras
-eu a tenho em mãos- em nenhum momento, em nenhum dispositivo ela proibe o comparecimento de quem
quer que seja, estando dentro ou fora do SNI a comparecer perante a polícia, como testemunha ou acusado, para
prestar o seu depoimento.
Eu disse, inicialmente,_ que: desvios existem e muitos,
~m relação ã-õs objetivos definidos em lei, do Serviço Nacional de Informações. Esses desvios precisam ser conhecidos da sociedade, além disso a própria mecânica de
funcionamento do SNI. Alé disso, até mesmo quanto
nos custa o SNI, é preciso que a sociedade saiba. E bem
possível que, vindo a este Plenário, o Sr.. Ministro Octá-
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vio Medeiros, durante um período qualquer das interpelações, ele possa desejar que a sessão se transforme em
secreta e, sem sombra de dúvida, a unanimidade dos Se~
nadares reconhecerá isso, a- necessidade de preservação
de determíilados -segredos, de preservação de determinadas informações, mas de cujo conhecimento o -senado,
tanto quanto o Congresso Nacional, não podem abdicar,
não poderão nunca abdicar.
A minha primeira iniciativa foi de tentar convocar o
Sr. Ministro para a Comissão de Segurança Nacionalisso nós foi negado pela Maioria desta Casa. Esta ê uma
segunda tentativa; a de trazê-lo ao Plenário do Senado.
Gostaria rilesm_o que fosse para o Plenário da Comissão
de Segurança Nacional porque ali, em tom mais coloquial, pudêssemos, os Senadores, inquirir o Sr. Ministro
e, se assim ele o desejasse, até durante todo o tempo, em
sessão secreta. Se assim' ele considerasse imprescindível,
mas a Maioria nesta Casa não consentiu e estamos, agora, diante da necessidade de nos posicionarmos em relação ao requirimento de convocação desse mesmo Ministro para o Plenário do Senado Federal.
Estou certo de que a sociedade anseia por conhecer
melhor esta Instituição. 1:: atê bem possível que a sociedade, conhecendo-a, a absolva, e bem possível. Não a
conhecendo, no entanto, como até o momento, certeza
eu tenho, a sociedade a condena, senão unânimemente,
mas quase unanimemente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra, como Líder do PMDB, ao Senador José Ignácio, para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO (Como- Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores:
O requerimento do nobre Sr. Senador Henrique Santillo vai propiciar, sem dúvida, ao eminente Ministro
Chefe do SNI, a oprtunidade de expressar, ele próprio, o
respeito que seguramente ele tem pelo Senado e pelo Parlamento'brasileiro. E haverá de ser também o ensejo da
expressão da compreensão que S. Ex' tem, da alta res~
ponsabitidade que ele tem no exercício daquela função
pública.
Nós não !e~9s .a pretensão de trazer o eminente Mi- nistro aqui Para encostã-lo na parede com rudeza, rudeza verbal. Não temos a pretensão de arrancar de S. Ex',
necessariamente, só coisas que o comprometam e nem de
ãriàiiCar éoiSa afE;uma.
Aqueles- se&úmOs~-- bem o disse o Senador Henrique
Santillo, aqueles assuntos de caráter si&ifoso que não
_possam s~r tra_~idos a público, não podem, seguramente,
- Sçr es.camoteados dp conhecimento do Senado e dos Se- nadares.
E ce_rto, que S. Ex' sabe: são inúmeros os boatos que
correm neste Pais, as versões que se atropelam~ adensando a imagem, quem sabe?, até desfigurada do outro órgão, o órgão tem funções nítidas, que foram aqui enun~
dadas pelo eminente Senador Henrique Santillo. Essas
funções tracejadas na lei estariam sendo ultrapassadas?
Toda a Nação pressente que hâ algo obscuro em função,
mesmo das versões que se conflitam por to.do o Pais. Está aí o _ePisódio Baumgartem, está aí o episódio da PROCONSULT, no Rio, estão aí QS episódios dos grampeamentos de telefones que jâ viraram rotina neste País,
atribuídos ao SNI.
É preciso qUe venha o Sr, Ministro Chefe-do SNJ, sem
desdouro, sem quebra de dignidade pessoal, sem abatimento da imponência do seu cargo, cargo que hoje ele
ocupa num Governo do PDS e que, amanhã, pode _ser
Governo do PMDB. Apesar de toda a estrutura montada de domi.p_ação de- que faz parte, inclusive, a estrutura
da arrecadação tributária, que há bem pouco se referiu o
nobre Senador Fâ.bio Lucena, apesar de tudo, é possível
visualizar, no- horizonte longínquo, a cl!_egada _da OpoSição ao poder neste País, e lá estãrã a Oposição, tendo
como órgão do seu Governo o SNI. Nós queremos que o
SNI cumpra as suas funções. Nós nào queremos o SNI
_envolto em episódios e seringadas aqui ou ali, e afoga-
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mentos aqui ou ali, ou epiSódios mal c_ontados, versões
que estão aí no ar com relação à PROCONSULT, no
Rio, ou até mesmo lã nos porões da época do Riocentro,
nas bombas do Riocentro. Nós não queremos ver um ór~
gão assírii., nós-O qUeremos não tisnado, crescido e afirmado no conceito da sociedade civil brasileira.
A sociedade civil brasileira, Sr. Presidente e Srs, Senadores, lastima profundãrilente, embora na sua pouca
conformação, na pouca estruturação das suas instituições, na pouca afirmação da sua cidadania que nela se
contém, a sociedade civil brasileira deseja nad_a mais que

se cumpra, estritamente, o texto da lei, As leis já são autoritárias; o ultrapassamento delas ê o arbítrio. Bem falou aqui o nobre Senador Henrique SantiUo autor do requerimento referindO-se ao episódio Baumgartem, e à
negativa do Sr, Ministro Chefe do SNI; e o Sr. Chefe da
Agência Central, o General Newton, se recusando a
comparecer à PoHcia Civil, para ali prestar em declarações como testemunhas. Ora, Sr. Presidente, foi mesmo o_SNI pelos seus mentores que meses antes ou algum
tempo antes, havia se expressado, quando se falava no
envolvimento do órgão nos episódios que marcaram
muito e tíVeram como centro o jornalista Baumgartem,
foram eles mesmo que, claramente, enunciaram o desligamento total do órgão desse episódio, taxando-o comei um episódio de ~rime comum.
Ora, algum tempo depois, convidados para deporem
ou para declararem perante a Polícia Civil- o que não
quebra a dignidade de ninguém, o que não dinliriui nínguém, pelo contrário, engrandece ma medida em qUe
esse alguém sempre a lei - se recusam, alegando razões
de Estado, alegando que há assuntos sigilosos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, em várias opor-tunidades em que lutamos ao longo das nossas pelejas, pela estruturação da sociedade civil, pela afirmação do cidadão
dentro da sociedade civil, pela afirmação-da sua dignidade, de vez em quando nos lembramos de um episódio
que nos marcou muito, na leitura de um livro, sobre um
fato que se passou no campo de concentração de
Treblinka. Lá o judeu, apanhando nu, cabelo raspado,
roupa listrada de prisioneiro, estrela amarela no peito,
apanhando do nazista, o judeu, sem futuro, sem família,
sem patrimônio, sem coisa alguma a mais a· que ele pudesse aspirar e que pudesse servir de arrimo para qualquer pretensão material, nós vimos o judeu às vezes, se
humilhando diante do nazista que batia nele, para que
ele pudesse viver mais um pouco, cavar a sepultura dos
outros e morrer depois. Paramos e pensamos depois,
meu Deus, por que chegamos a um ponto desses? Será
que um homem digno pode viver uma realidade dessas?
Temos de parar e pensar. Realmente uma realidade dessas se pode dar em qualquer país do mundo, como jâ se
deu. Temos é de impedir que cenas com·o essas ocorram,
impediildo a construção da máquina autoritãria, impedindo a formação da estrutura do totaiita-riSino. -Na medida que, a cada instante em que uma bofetada
se dã na rua contra um civil indefeso, vítima da truculência de um policial, a cada momento em que uma ilegalidade viola a inteireza- da dignidade do cidadão, nós temos de redespertar sempre a indignação nacional e a indignição de Cãda cidadão contra atas que possam, profunda ou levemente, lesar essa dign-idade pessoal.
Temos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de lutar para
que não se monte, jamais, neste País, a-mãquina do totalitarismo que vai nos oprimir a todos. Sabemos que é
preciso gesto como esse do nobre Senador Henrique
Santillo, para permitir a S. Ex' o Ministro Chefe do SNI
apresentar-se perante o senado, com dignidade,
engrandecendo-se ainda mais, afirmando-se ainda mais
como autoridade, e ofereça a esta Casa as informações
de que ela não pode prescidír diante de tanta boataria
que envolve o ó!gão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que engrandece a au~
toridade, o que marca a distinção nítida entre a auto rida~
de e o bandido - jáO- diss_emos, em outra ocasião, aqui
desta tribuna - não é o gabinete refrigerado da autoridade, não são os óculos verdes da autoridade, o hermetismo em que ela se põe, distanciando-se muitas vezes do

ppvo, não são os carros pretos de vidro fumê, o distanciamento todo que se tem da população. Não! O que
marca a distinção nítida -entre a autoridade e o bandido
não é também a carteirinha de identificaçã_o, porque isso
o bandido também falsifica, o quer marca a distinção é
que a autoridade cumpre a lei e o bandido não a cumpre.
(Palmas.)
No momento em que, Sr. Presidente, a autoridade
passa a não cumprir a lei; no- momento em que a autoridade faz vistas gr0ssas diante do .texto_da lei que exatamente dã a ela a oportunidade de se afirmar como autoridade; no momento em que a autoridade desdenha aqui~
lo que há de mais importante num pais em fõimação,
com a sociedade se estruturando, com as instituições ainda débeis e frágeis- o mais importante, é ·exatamente o
texto da lei, que não pode ser uma moeda sem lastro neste País. A lei tem de se impor, a autoridade tem de se im~
por pelo cumprimento da lei - e no momento em que
não haja mais distinçãO entre aquele que tem de cumprir
a lei e aquele que não quer cumpri-la, em que ambos não
cumprem mais a lei, o País vai mal, ai sim, soçobra tudo
iteste -País.
Nós precisamos que venha aqui o eminente MinistroChefe do SNI, para conforto de todos nós, para alívio da
sociedade civil brasileira e para engrandecimento dele
próprio como autoridade do Governo Federal. (Muito
bem/ Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Virgílio TáVora, como Líder,
para encaminhar a votação.
OSR. VIRG(LIO TÁVORA (Como Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Trouxemos por escrito, para não nos deixar levar pela
emoção, pelo passionalismo, o pronunciamento que
havíamos de dar em nome da Liderança, a qual eventualmente ocupamos, sobre o projeto em questão.
Quanto à legalidade da investidura do General Medeiros, face à Lei n9 4.341, de 16 de junho de 1964, aqui tanto falada, deixamos a cargo do eminente Senador Murilo
Badar_ó, que está recolhendo os dad_os necessãrios, para
saber da justeza ou não do pronunciamento, neste tocante, do eminente )9-Secretário desta Casa.
Vamos nos ater à discussão, a transmissão a esta Casa
da opinião da Maioria, sobre a proposição -em questão.
O eminente Senador Henrique santillo, com o requerimento n9 506, de 1983, pretende seja convocado a comparecer ao Plenário desta Casa,~ Senhor Ministro Chefe
do Serviço NaciOnal de Informação- SNI, General-deDivisão Otãvio Aguiar de Medeiros, para, nos termos do
art. 38 da ConStituição Federal, combinado com art.
418, item I do Regimento Interno do Senado, "prestar
es_clarecimentos sobre as atividades daquele órgão".
Em arririiri- dessa sua iniciativa, o Senador Henrique
Sant1llo subscreve as seguintes razões que entendejustifi·
cad_oras da medida:
*COOsiderando os recentes acontecimentos que
envolvem o SNI e os seus dirigentes nos casos Baungarten e CAPEMI;
Consid~ral}do que até o presente momento tanto
a opinião pública brasileira quanto o Congresso
Nacional esperam que ~ja devidamente esclarecida
essa participação;
Considerando a imperiosa necessidade de se conhecerem as verdadeiras atividades desse órgão de
informações até hoje desenvolvidas secretamente e
sem nenhum controle;
Considerando que a colocação de um aparelho
de escuta no gabinete presidencial veio ainda mais a
agravar as dúvidas que persistem;
Considerando, finalmente, que o silêncio sobre
esses envolvimentos poderá trazer sêrias conseqüências para esse órgão, perante a Nação, necessita-se
portanto, saber a verdade sobre os objetivos e programas do SNI."
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Antes de abordar o mêritci do pleiteado, parece-nos
importante examinar - ainda que perfuntoriamente os aspectos da constitucionalidade e regiinentalidade que
a iniciativa apresenta,
A ConstituiÇãO Federal, na disciplina que estabelece
para comparecimento de Ministro de Estado ao Plenãrio
ou comissão das Casas Legislativas do Congresso Nacional, insere a condicionante da~bjetiva prestação de ..in-formações acer~a de assunto previamente determinado".
O Regimento Interno do Senado, por seu turno, prescreve que, nessa hipótese específica de convocação (art.418,
I) - ~·a Presidência oficiará ao Ministro dando·lhe conhecimento da convocação e da lista das informações desejadas" (art. 419, letra a). Em face dos preceitos legais
apontados, apresenta-se inquestionável a necessidade de
estar o pedido de convocação subordinado à prestação
de informações sobre assunto predeterminado e consubstanciado em indagações previamente relacionadas.
Nesse passo, o requerimento sob apreciação dissente da
norma constitucional, e da disciplina regimental, pois
limita-se a invocar "esclarecimentos sobre a atividade do
ói'gão", sem indicar, como devera, a que comprovada atividade se refere. Embora nos "Considerando" que apoia o Requerimento se esclareça que o objetivo é indagar
sobre acontecimentos em que se teria envolvido o SNI e
a CAPEM!, no denominado "Caso Baumgarten", não
se indica, com a indispensãvel objetividade e clareza, o
que se pretende obter, em termos de informações, ainda
mais quando, assuntos dessa natureza, em nada se relacionam com a alta missão deferida a aquele órgão de segurança nacional.
Assim, encarado, o Requerimento como inadequado,'
à vista das claras exigências legais por ele não satisfeitas,
haveríamos de recusar-lhe atendimento, com base na
preliminar de improcedência formal. Contudo, razões
tão ou mais ponderãveis do que a de ordem jurídica
impõe-nos a rejeição do Requerimento. De fato estamos
díante de um evento que, por motivos facilmente suspeitáveis, se tem pretendido atribuir característica inteiramente divorciada de sua real natureza. Aliás, essa prática
não constitui novidade no processo das especulações
políticas, quando se deseja expurgar ou anular concorrentes. Para que se compreenda bem a urdidura do "Caso Baumgarten" na envolvência programada para o
SNI, é preciso, antes de tudo, atentarmos para o momento político que vivemos, a partir da Revolução de 1964.
E certa:- que, no qeSenvolver do período revolucionãrio,
transformações se operaram em numerosos setores da
vida nacional, em alguns até reconhecemos, com certa
dose de exagero ou arbítrio. O saldo positivo, porém, ê
incontestável. Mas, como no confronto das ambições
políticas, o que geralmente conta, em termos de maior
diuturnidade, são as seqüelas da revolta, fundada no revanchismo, não espanta que estejamos presenciando, hoje, a- esse lamentãvel espetáculo de distorção dos acontecimentos, certamente na busca da vindita solerte contra
os que, de algum modo, possam ser considerados como
he"rdeirOs dos cometimentos prC:têri'tos. A análise- desse
ruidoso "Caso Baumgarten" pelo noticiado na imprensa
-única faixa a que toda a Nação teve acesso- revela,
sem sonbra de dúvida a tendenciosa inclinaÇão para dar- se uma questão nitidamente da órbita policial a contextura de fato político de aita transcedência. A obsessão
política levada a extremos que obscurecem a lucidez e a
razão - a que se sotopõem arraigadas colimações ideológicas- comanda a pantomina com que se pretende atingir o Governo, pela via obliqua das ilações extraidas
de engendrados e tendenciosos depoimeritos tomados à
margem do competente inquérito policial. No caso ora
focalizado, o exagero apresenta~se demais evidente, na
medida em que não_ se matúializa qualquer suspeita merecedora de consideração, em referência aOs ilustres
menbros de nossas_ forças armadas a serviço do SNI. A
rigor, o que se verifica_é uma inconcebível atoarda, artificialmente projetada, visando a antecipadamente incul-
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par, não os autores ou co-autores do evento delituoso
suspeitado, mas a alguns detentores de importantes
funções públicas na ãrea da segurança nacional, circustância muito útil, diga-Se, aos designios iterãtivamenté
manifestados e jâ identificados de criar-se clima de inquietação no plano nacional. Todavia, em que se assenta
possivelmente toda essa verdadeira ópera bufa em que se

está transfoiriúmôo o "Caso Baumgarten"'? Slmp\eSffieD.-:
te, em um noticiãrio extravagante e bilrlesco, onde reportam até lances de comicidade. As evidentes contra-

dições, as especulações mais fantasiosas, as- intérpietações mais esdrúxulas constituem a tônica dessa tragé-dia, em que aparece um corpo crivado de balas, -de ídentidade até pouco ternpo duvidosa; e desaparecem pessoas
e coisas misteriosamente, sem deixar o menor traço. Esse
quadro que, à primeira-ViSta, transparece como -uma
montagem, só poderia oCultar, se assim fosse, maquinação- tendente a acobertar pessoas em situação de insolvêncíã oU- cõmprometidas coin o--m-Undo da delinqüência, hoje tão exacerbado em termos de violência e barbárie.
Neste ponto, Sr. Presidente, devemos abrir hiato para
uma necessária ressalva, a firri de que as nossas palavras
não proporcionem injuStificádos resseritimentos ou irocompreensões. Desejamos, assim, deixar claro que, em
nenhum momento dessas nossas considerações, tivemos
em mente, ainda que remotamente, qualquer relacionamento com as reais inteilçõeS do eminente Senador Henrique Saniillõ, na iniciativa que teve com o encaminhamento do presente Requerimento. Fê-lo, S. Ex•, movJdo,
certamente, pelas naturais inclinações de seu reconhecido espírito público, entendendO a nosso ver equivocadamente, ser oportuna a providência requerida. Mas, Sr.
Presidente, mesmo sem estar nas intenções do ilustre autor do Requerimento qualquer expediente desse jaez, a
aprovação do pleiteado não pOderia deixar de corresponder a uma atitude impensada desta Casa, de impraticável justificação. Ainda há pouco estivemos ameaçados
pela absurda possibilidade de vermos o Congresso Nacional transformado priiicamente em o-rganismo policial, apurando a autoria de ilícito penal, através de Comissão Piulamentar de Inquérito. Felizmente, essa iniciativa não se Consumou;- permanecendo o inquéritO a
cargo das instituições co-mpetentes - polícia e Justiça.
Se houver necessidade de informações, de{JOiritentos,
memoriais, laudos e perícias, estes devem ser reclan:i8"dos
no âmbito do inquérito policial que apura os fatos ou na
esferajudicante própria. Estando nessa situação o. "Caso
Baumgarten" sob jurisdição do Estado do Rio de Janeiro - que, à época do evento, contava com um governo
de oposição e hoje~ com o a tua] governo, permanece nessa mesma faixa de orientação política - certamente
nada se pode argüir de impecilhÔ à normal apuração dos
fatos, impliquem eles, ou- não, na indicação de autOridades públicas.
Impraticãvel, dessarte, a pretendida obtenção antecipada de informaçõe:s, tomando-se por base efêmeros
indícios, ainda não confirmados pelas autoridades competentes.
Sr. Presidente, o Senado Federal não pode, nem deve,
servir de instrumento a qualquer tipo de vindlta, nem se
converter em tribuna ingênua para fins que não condigam com os legítimos interesses da nacionalidade. O Requerimento que estamos examinandO refoge as nossas
legítimas competências e, se aániltido~- Poderá instaurar
clima de desarmoriia que não beneficiará nem a Oposição nem ao PDS, porque todos nós estamos empenhados em afastar óbices que possam dificultar ou retardar a
concretização do processo de abertura democrática, que
é o compromisso maior do eminente Presidente João Figueiredo e, estou certo, da classe política a que pertencemos.Este o voto da Maioria. (Muito bem!)

DlÃRlO DOCONGRESSONACJONAL (SeçãoJl)

0 SR. PRESIDENTE(Martins Filho)- Nobre Senador, o encaminhamento de votação do Requerimento ê
limitado ao signatário- V. Ex' já fez o encaminhamento - e a um representante de cada Partido, salvo em ho- -menagem de pesar.
O Sr. Henrique Santillo - Eu até poderia fazer uma
homenagem de pesar, após ouvir a leitura, mas, de qualquer forma, como Líder do PMDB gostaria que V. Ex~
me desse a palavra.
O SR~-P-REsioENTE (Martín'S_ fiiho)- NObre Senador, o- Lidei do PMDB, Senador HUmberto Lu_cena, jã
usou d8.-paiã.Vra nesta sessão pela Liderança, entretanto,
concedo-lhe a palavra.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma explicação pessoal. Sem revisão dÕ orador.) - Agradeço
imensamente a benevolência do ilustre Presidente~ Senador Martins Filho, para, inclusive, desta forma, permitirmos o debate que é extremamente salutar.
Sr. Presidente, Srs._ Senadores:
Oüvi, realmente, com muita atenção a leitura que acaba de ser realizada pelo eminente Senador Virgllio Távo~
ra que, a meu ver, é calcada em dois fundamentos. O pri~
meiro;que-seria de ordem jurídica, eu aqui como médico, fico a estranhar como a Liderança do PDS, como o
corpo de Líderes do PDS, constituído de vários e ilustres
juristas, pode dar uma interpretação restritiva ao texto
constitucional, que vem estreitar ainda mais a competência já quase nula do Congresso Nacional. E realmente de
nos causar preocop-ação. Claro, a Liderança do PDS dã
ao ait. 38 da Constituição e ao art. 418, do Regimento
Interno, uma interpretação altamente restritiva, que vem
causar. lesões nas jâ quase nulas prerrogativas do Senado
Federal.
Parece-me claro, a não ser que os Srs.juristas me pro·
vem-õ"COntrâfio, que o artigo da Constituição o qUal es·
tabe\ece o direito tanto do Senado Federal, quanto da
Câinari dos Deputados, de convocar_ Ministros, quer
para as comissões, quer para o plenário, estabelece bem
claramente o direito da interpelação mais ampla.
E claro que não se vai convocar o Ministro da Agricultura para inquiri-lo, aqui, a respeito àos assuntos atinentes à Educação, ou vice-versa. Ninguém chamará ao Senado o Ministro-Chefe do SNI para inquiri-lo sobre
questões de agricultura, ou faremos isso? Ou seremos
obrigados a inquiri-lo sobre questões do Ministério da
Agricultura, após o caso CAPEM I, ilpós Tucuruí?
b provável que ninguém chamará, aqui, o MinistroChefe do SNI para interpelá-lo a respeito de questões
atinentes ao Ministério da Justiça, ou faremos isso, ou
sér'emõs obrigados a fazê-lo, depois do caso Baumgarten, nunca esclaredido à Nação?
O__sr. José Fragelli- V.

me permite um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Na verdade, Srs.
Senadores ...
Estou falando, como Líder, e poderei conceder o aparte logo a seguir. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
__y_.__ fu~__me concedeu a palavra como Líder? Fico à
mercê da decisão de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedi a
- palavra- para uma explicação pessoal.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ah! Sim! Agradeço imensamente a V. Ex~
O' certo é que, ontem, o eminente Uder do PDS nesta
Casa, o ilustre Senador Aloysio Chaves, teve uma frase
magistral;. "O Governo nada tem que esconder, o Governo está, sobretudo, aberto; o Governo - ainda ontem,
disse o Uder do PDS- o Governo nada tem a esconder
mesmo que seja para ouvir os insultos da Oposição."

q Sr.
O Sr. Henrique Santillo....:. Sr. ·Presidente, peço a palavra para voltar a encaminhar como autor do Requerimento.

~X'

José FrciiJi?lli- O caso Baumgarten por acaso.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Na verdade, o
que eu posso voltar a dizer, Sr. Presidente, é que nós não

construiremos uma democracia em cima de medos, em
cima de receios, em cim?- de preconceitos, ~m_ cima _de
maniqueísmos, sobretudo evidenciados pelos posicionamentos r.Giterados do PDS, nesta e na outra Casa do
Congresso Nacional.
Disse o Seilador José Ignácio, agora há pouco, e disseo bem: que ninguém aqui, em sã consciência, traria um
Ministro-Chefe do SNI para insultá-lo e, nem mesmo,
para tentar arrancar-lhe algc. que S. Ex~ não quisesse dizer. O que não podemos é abdicar do direito que tem o
Congtessei" Nacional de, em nome da sociedade: brasileira, interpelar qUalquer doS Miflisiros, seja quem for. E
isso a maioria nos nega. A nossa iniciativa ínicial, para
contradizer afirmações não verdadeiras da Liderança do
PDS de que a intenção é de conturbar o quadro brasileiro, a primeira iniciativa que tivemos foi de tentar convocar o Sr. Ministro para um depoimento na êomissào de
SegurarlÇa Nacional do Senado, e, no texto do requerimento, fazendo uma referência expressa à possibilidade
de uma sessão secreta, desde que solicitada pelo depoen_te. J; isso foi ne_gado, e nos foi negado pelos mesmos argumentos que nos está sendo negada a vinda do Ministro
ao plenârio, através do requerimento que ora estamos
votando.
Ou nós fazemos a democracia de alma aberta e limpa,
ou nós não a faremos. Os Partidos precisam
conscientizar-se disso; e o Governo que aí está, porque
não existe meia liberdade, não existe meia democracia.
Ou ela existe por inteiro, ou não existe. Ninguém tenha a
ilusão de pensar que estaremos derrotando o Governo, o
regime, da noite para o dia. E, sem querer esconder o
nosso-objetivo, é claro que procuramos isso. Mas também não podemos abdicar, com essa nova realidade com
a qual lidamos, na qual vivemos; não podemos abdicar
de lutar, de conquistar espaços para novas prerrogativas
no Congresso Nacional, quer no Senado, quer na Câmara dos DepUtados. A socíedade está esperando isso do
Congresso Nacional.
Ê absolutamente inaceitável o argumento de que o
_ SNI é intocável. É absolutamente inaceitâ.vel dizer-se
que tocar no SNI significa a tentativa de conturbar o
processo polftico nacional. Isso não é verdade, pelo contrário, queremos destruir os tabus que foram construídos
nestes últimos IS anos. Queremos e precisamos, em
nome do Brasil, desvendar as esfinges que nos impuseram. E cabe, aqui, no SenadO, ao Partido que detêm a
maioria, que detém 2/3 da Casa, adquirir consciência
plena disso. À Oposição continuará cabendo propor e
lutar por suas propostas, demonstrando, à sociedade, de
que a sua intenção é e continuará. sendo, a de colaborar
para o resta_belecimento imediato da democracia neste
País. (Muito bem!)
O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder_
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
:___ palavra, como Líder, ao nobre Senad_or Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISAO DO ORADOR.
SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- De acordo
com o disposto no inciso Il,letra c, do art. 322, combinado com o art._ 328 do Regimento Interno, a matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa; devendo a votação
ser feita pelo processo nominaL
É evidente a falta de quorum. Baseado no inciso VI do
art. 327, a Presidência suspende a sessão pela prazo de IO
minutos, acionando as campainhas, para que os Srs. SenadOi'es presentes-à Casa compareçam ao plenário, para
participar da votação.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa âs 17 horas e40 minuros, a sessão é reaberta às !7 horas e 46 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Martins FHho)- Está reaberta a sessão.
Persistindo a faltã de quorum, baseado iio -iti!:m 7, art.
327 do Regimento Interno, a varação da matéria fica
adiada.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Sen-ador Almir Pinto. (Pausa.)
S._ Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora::....: Sr. Presidente, desisto da pa-

lavra.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (Pronuncia o see.uinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Novamente, esta Casa, envolta na tradicional Pompa e
borburinho, assistiu ao lamentável espetáculo da escamoteação, da mistificação e da fuga ao debate dos
problemas mais essenciais que afligem a Nação.
Novamente, usando suas conhecidas táticas.de debate
o Sr. Ministro do Planejamento cont_orno_u as pergunta~
vitais, procurou rebaixar os argumentos de_ seus debatedores, para fazer ressaltar seus chavões surrados e seus
irânicos mas vazios malabarismos verbais.
Sr. Presidente, ontem o Ministro nos acusou de confundir balança comercial, com balanço de pagamentos.
Quero dizer a esta Casa que dispenso as lições do Ministro, como, de resto, toda a Nação, já cansada das suas
lições, está a dispensar. O Sr. Ministro distorceu, para
confundir, acusando-nos de erro que não praticamos.
Não explicou o Sr. Ministro, por exemplo, que será
muito dificil, penoso rriesmo, obter os restantes_ uss· l.5
bilhões para o Projeto- 4 aqui referido pelo Senador
Virgílio Távora e que, forçOsamente, terã de aumentar o
tamanho do chapéu, para pedir outrojumbo deUS$ 3 bilhões no Projeto 3, para viabilizar o fechamento do Balanço de Pagamentos de 1983. Para cumprir a previsão
deUS$ 7.5 billhões nas contas financeiras, nível este que
a sua vez, ainda depende, vejam os Srs. Senadores, de
outro evento de alto risco que é o saldo da balança comercial.
Pois, se não for alcançado o superávit de US$ 6 bilhões - ponto que destacamos ontem - esse valor de
US$ 7.5 terá que subir pãra o" ilível do inviável.
Isto S. Ex' não nos respondeu ontem. Preferiu a
escamoteação, o deboche, a postura presunçosa de quem
não deve expficaçõ6 a niriguém.
Como não contestou, mesmo porque evitou, reiteradamente, entrar nessa questão, a advcrtêncíã "que eu e o
Senador Severo Gomes lhe fazemos de que este saldo comercial de _US$ 6 bilhões estaria__s_endo buscado por um
caminho notoriamente recessivo, ou seja, compriminâo
brutalmente as importações tOlaíS, privilegiando nestas,
as que se destinam a alimentar as atividades exportadoras e, assim~ retirando meios para ao menos manter o
nível de atividade da economia como um todo.
Tampouco enfrentou as indagações mais objetivas
com relação ao mentiroso nível previsto da conta de serviços. Preferiu dar seu show particular de prestidigitação,
escondendo em alguma algibeira, o fato de que é impossível aumentar os volumes de comércio se_m onerar
ainda mais os encargos com fretes, seguros e despesas
correlatas; ainda mais quando se paralisa o setor de
construção naval e o aumento da tonelagem da frota nacional.

DIÃRfO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ademais, jogou para cima o [orte risco de que o serviço d_a dívida ultrapasse o previsto; o volume de empréstimos- não só para uso externo, como paricsUprir a Ciranda fmanceira interna:- -aumentou justamente quando as taxas de juros internaciOnais estavam no auge e o
spread atingia o paroxismo, em face dos rumores e desencontros sobre a posição brasileira. Hoje pagamos a
divida com os encargos mais altos de ontem. E isto S.
Ex~ não contou.
Do mesmo modo como não quis - e- nem Podia -adentrar o tema da conexão entre os desarranjos externos - compressão das importações - receSsão - desempiego, que nos atingirão de par com o novo arrocho
Salarial. Arrocho que é, inclusvie (não estou dizendo qUe
é só por isso) que é, também, exigido lá de foral! S. Ex~
não gostou do despacho jornalístiço de Frankfurt, não
lhe apeteceu salsichas e chope. Mas há mTia rePortagem
de tanta ou maior credibilidade que nos dá uma__amostra
da opinião dos banqueiros americamós com quem hoje o
Sr. Langoni está negociando. Seria uma jóia de filosofia,
não fosse estapafúrdia a nossa_ dependéncia em relação
ao autor da frase;, 'LAs-áreas que causam maior preocupação são o déficit do setor público (especialmente das
estatais) e alguns preços básicos como salários: Nisso vai
ter que se mexer, caso contrário a inflação não cairá.~
impossível continuar reajustando os salários como vem
sendo feito. O combate à inflação tem de começar pelos
assalariados. 1:: duro mas não há outro jeito. Eu, pelo
menos, não conheço."
E possível suportar isso'?!
Mais não direi. Seria alongar um tema que fala por si
próprio.
As conclusões, a que Cheg-amos são:·
1) a sistemática regimental faz perder eficácia este
tipo de debate, a-té porque não hã debate, mas o monólogo privilegiado do membro do Executivo para aqui convocado; e, no caso, não havia intereSSe _e conveniência
em debater as questões mais delicadas do mom~nto, para
preservar o que resta da intocabilidade do Ministro.
2) S. Ex:P., no sumo, contornou, ladeou, esquivou-se de
tudo quanto era importante; recusou-se à cQra_gc;m de
discutir alternativas... Afora as que apontamos acima, tergiVersou sobre a opção do desenvolvimento via mercado
interno, alegando por distorção sua,. que não é viável
fazê-lo ãpenas por substituição de importações. Estç:, "apenas" muda tudo; ninguém poderia dizer tal sandice;
ninguém propõe fechar o país ao exterior. Acontece que
há vastos setores produtivos que podem gerar produto e
emprego e rende sem afetar dramaticamente as importações; só que é preciso aumentar a massa de sa.lários e
reduzir as taxas de juros para fazê-los desatar seu potencial. E isto S. Ex~ não admite. Admite achatai" salários,
mas não a~rnite rebaixar taxas de juros.
Mas, Sr. Presidente, a Oposição não haverá de -eSinorecer, nesta justa luta. Apesar dos entraves regiffientais
-que pertencc:m à questão maior das prerrogatívas do
Congresso- e da indisposição para o diálogo por parte
do Executivo. E lutaremos para que não voltem o que o
Sr. Delfim Netto chamou de.. "bons tempos" quando,
sob o tacão dos A tos Institucioaís, foram providas as reformas económicas que ·nos levaram a este estágio de
pré-insolvência.
O Sr. Virgt7io Távora- Eminente Senador, antes de
V. Ex~ encerrar o seu pronunciamento, já que esportivamente lhe cedemos o lugar, para ter o prazer de ouvilo, ...
O SR. ÂLVARO DIAS- Muito obrigado. E ouço V.
Ex• com prazer.

O Sr. Virgílio Távóra- ... toinareinóS no"tá; jâ que o
tempo não nos permite fazer a resposta devidã. ao caso,
pela profundidade como que V. E_x• per~uiiu- algu~s assuntos, convido V. Ex• a estar presente, no final desta semana ou no começo da outra quando daremos a V. Ex•,
dentro das nossas acanhadas forças, a respost3. que achamos conveniente, cOm OS esclarecimentos que se fizerem
ntcessários.
-
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O SR. ÂLVARO DIAS- Estarei ~qui, com muita sa-t_i_sfação, para ouvir as respostas de V. Ex•,já _que do Sr.
Ministro não as pudemos Ciuvir. E agradeço, também, ao
Sr. Senadõr Mário Maia, que nos concedeu o seu te_mpo,
jã que, se fizemos acusações ...
O Sr. Virg[ljo Távora- Agradeça ao-PrinCipal que cedeu.o lug_ar~
O SR. ÂLV ARO DIAS -Já agradeci a V. Ex•... e o
fizemos porque não seria ético da nossa parte registrar
nos Anais da Çasa, sem fazer a leitura, documento do
qual constam acusações ao Sr. Ministro do Planejamento._
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O Senador
Âlvaro Dias encaminhou à Mesa r~uerimento de informações que, nos termos do inciso vi, do art. 239, do Regimento Interno, serã examinado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas
aos Projetas de Resolu5;ão n9 34, 1983~9e autoria do Senador Passos Pôrto, que altera os arts.-78 elOS do Regimento Interno do Senado Federal; e 35, de 1983, de autoria do Senador Carlos Alberto, que cria a Comlssão de
Assuntos Imobiliários e Habitacionais. Aos projetas não
fora~ apresentados emendas. De acordo com o disposto
no Regimento Interno, as ma_térias serão despachadas às
Comissões de Constituição e Justiça e Diretora.

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo Cfii.e trata:r~-vOU encerrar a presente sessão designando para a sessão extraordinãria, a realizar-se 18
horas e 40 minutos, anteriormente c_onvo_cada, a seguinte

às

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 388, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 167, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Vazailte, Estiado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros).

-2Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 389, de
1_983), do Projeto de Resolução n~' 168, de 1981, que au__tori2;a a Prefeitura Municipal di Itanhomi, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e
vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros).

-3l?iscussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 390, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 177, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltumirim, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
- de Cr$ 19.132.400_,00 (dezenove milhões, cento e trinta e
dois_ mil e quatrocentos cruzeiros).

-4Discussão, em turno único, da redação final (oferecidapela Comíssão de Redação em seu Parecer n~> 391, de
1983), do Projeto de Resolução ol' 197, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cirico milhões de cruzeiros).
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-5Discussão, em turno ónico, da redaçào final (oferecida
ryeJa Comissão de Redaçào em seu Parecer n'~ 392, de
1983), do Projeto de Resolução n9 200, de 1981, que au~
toriza a Prefeitura Municipal de IliCfnea, Estado de Mi~
nas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de

CrS 84.684.600,00 (oitenta e quàfrõ milliões, seiscentos e
oitenta e quatro mil e seiscentos cru~eiros).

-6Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parec:er n" 393, de
1983), do Projeto de Resolução n'~ 205, de 1981, que aito~
riza a Prefeitura Municipal de Pavão, Estado de Minas
Gerais, a contratar operação- de Crédito no valor de Cr$
30.725.100~00 (frin(a milhões, setecentos e virite e cinco
mil e cem cruzeiros),

José IgnáCio - Afiará! Peixoto- Nelson CarneiroRoberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fernando
Henrique Cardoso- Severo-oomes:-~ Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro Borges- Benedito
- CanelaS -Gastão MUller- Roberto Campos:....:.... José
Fragelli - Marcelo Miranda- Saldanha Derz.i- Affonso Camar-go - Ãlvaro Dias - Jaison Barreto Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octávio Cardoso.
O S~ PRESIDENTE (Martins Filho)- A lista de
presença acusa o cÕmparecifnento de 58 Srs. Senadori:s.
Ha\ieOdo nórriero--regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabal~os.

O ~;"Q.-._~RESIDENTE (Martlns Filho)- Passa-se à

DiscuSS-ãO, em turno ón-ico, da redãção final (oferecida
pela Comissão de Redação erO seu Parecer n9 394, de
1983), do Projeto de Resolução n~ 206, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Mtnas Geraís, a contratar operação-de crédito no valOr de Cr$ 3Q.725.IOO,OO (trinta- milhões, setecentos e víilte e
cinco mil e cem cruzeiros).

-8DisCussão, -em- turno óllicu, do Projeto de Resolução
n"' 38, de !983 {apresentado ):-ela ComisSão de Consiituição e Justiça como condu são de seu Parecer n9 376, de
1983), que suspende a execução do parágrafo único do _
art._ 144 da Lei n~' 2.655, de 21 dC dezembro de 1979, do
Município de Maceió, Estado de Alagoas.

-9Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 39, de !983 (apresentadO pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 377, de
1983), que suspende a execução do artigo 26, § 3~> da Lei
n~' 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, no tocante às expressões "A •• de dois cargos de magistério, ou".

Discussão, em turno_ único, da redação final (ofeM
recicla pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
388 1 de -1983),_do Projeto de Resolução n9 167, de
1981, -que autoriza a Preftiítura Municij)ai de Vazante, Estado de Minas Gerais, a Contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta mi__ ____l!_1ões, setecentos e vinte e cinco mil e cem c~uzeíros).

Em discussão a redãçào final. (Pausa.)
Não havend_o quem queira discutiMia, declaro-a encerraciã~
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O _Projeto vaj à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n_9 1~7, de 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos
·do art. 42, inciso Vl, da Constitúição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo _a seguinte

RESOLUÇÁO No

, DE 1983

Autoriz~

O SR. PRESID:pNTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão.

(Lel'anta-se a sessão às 18 horas e 38

minuto.~.)

a Prereitura Municipal, de Vazante, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e l'intc e cinco ~J!il e _cem cruzeiros).

crs

O Senado Federal resolve:

Ata da 68~ Sessão,
Em 18 de maio de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária,
da 47~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA

Presidência do Sr. Martins Filho
ÀS 18 HORAS E 40 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Aloysio ChaVes"':'""" Gabrief"Hermes......: Hêlio GU.eirosAlexandre Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto Silva - Helvidio Nunes ---João LobO,:__ Almh
Pinto - Virgílio Távora - Carlos Alberto - Dinarte
Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gudelha - Aderbal Jurema- Nilo CoelhoGuilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Cavalcanti
--Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João Calmon-
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389, de 1983), do Projeto de Resolução n9 168, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal deItanhomi, Estado _de Minas Gerais, a contratar operaçã-o-de crédito no valor de Cr$ 23.224.600,00 (vin~
te e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros).
Em discussão a redação final. {Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do _art. 359 do Regimento Interno.
o- Projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redaçao final aprovada
ORDEM tio DIA

Item 1:

-7-
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Redação final do Projeto de Resolução n9 168, de 1_981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 4_2_, inCiso VI, da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itanhomi, Estado de Minas Gerais, a contratar opera(;ãO de crédito no valor de Cr$ -23.224.600,00 (vinte e três miJhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. \9 É a Prefeitura Muriicipal de Itanhomi, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no vã:IÕr global
de Cri 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e
vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a 35.00_0 UPCs_, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqUenta e seis_centavos), vigente em outubro/80, junto à
Caixa Económica dO _Estado_ de Minas Gerai_s, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - _BNH, destinadas à construção de 100
(cem) unidades habitacjonais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respe~tivo processo.
-- Art. 29 Esta Resolução e-ntra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESID~NTE (Martins Filho) -IterO 3:

Art. i" ta Prefeitura Municipal de Vazante, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n_9
93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
Cr$ 30.725.f00,00 (trinta milhões~ setecentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes a 35.000
UPCs, cons.iderado o valor nominal da UPÇ de Cr$
877;8"6 (oitocentOs e setenta e sete cruzeiros e oitenta e
seis centavOs) \'igerite em abril/81, junto a Caixa Econômlca do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH,-des.tinada-s à Construção de 100-(cem) unidades habitacionais de interesse social, com valores unitários limitados ao máximo de 300 UPCs, execução das obras
de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Municí~
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor _na data de
sua publicação.

e

Discussão, em turno ónico, çla redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
390, de 1983), do Projeto de Resolução n~> 177, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itumirim, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 19.132.400,00 (dezenove
milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não haverido quem queira discuti-ta, declaro-a encerrada.
·
EnCerrada ã discussã~, a ~ação final é considerada
definiiivãmente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
Ê a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de ResoluçãO n9177, de 1981

O SR- PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 2:
Discussiio, e!!l ~urna único, da redação ftrial (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9

Faço saber q_ue o Sep.ado_ Federal aprovou, nos termos
d-0 art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

1850 Quinta-feirii-19

RESOLUÇÃO No

, DE !983

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 5:
Discussão, em turno único, da rcdação final (oferecida pela COmissão de RedaÇão em seu Parecer n"'
392, de 1983), do Projeto_ de Resolução n"' 200, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Hicínea, Estado de Minas Gerais,-a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e
quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e
seiscentos cruzeiros).

Autoriza a Prefeltuna Municipal de ltumirim, Es-

tado de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédi·
to no valor de Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões,
cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. !I' 1:. a Prefeitura Municiípal de Itumirim, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução
n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de_ crédito no valor global
de CrS 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e
dois mil e quatrocentos cruzeiros), correspondentes a
35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em abril/80, junto à
Cãixa Econômica do Estado de Minas Gerais, eSta lla
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação --=- BNH, destinadas à construção de 100
(cem) unidades habitacionais de interesse social e exe-cução das obras de infra-estrutura urbana necessãrias,
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
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Em discussãO a redação final. f Pausa.)
Não havendo quem queira discutí-ta, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução

RESOLUÇÃO No

(Martins Filho)- Item 4:

Discussão, em turnO UiliCo, da redação final (ofe-recida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl'
391, de 1983), do Projeto de Resolução nl' 197, de
1981, que autoriza· a Prefe-itura Municipal de Ouro
Fino, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor de Cri 25.ooo:ooo,oo (vinte e
cinco milhões de cruzeiros).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento fnterno.
O projeto vai à pi'õ-ffiúlgação.

E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução

n~"

197, 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 !983

Autoriza a Prereitura Municipal de Ouro Fino,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crê~
dito no valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I~> f:. a Prefeitura Municip-al de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, nos termos do -ãrt. 21' da Re~Q~
lução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-ral, autorizada a contratar operação de crêdito no valor
de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros),
correspondentes a 28.478,34507 UPCs, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis- centavos), vigente em
abrilf8l,junto ao Sanco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este__ na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -- BNH, destinada à construção de obras de infra-estrutura urbana em áreas de
conjuntos habitacionais exis.tentes naquele Município,
obedecidas as condíções admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
ArL 29 Esta ·Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

n~"

200, de 1981

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

, DE 1983

O Senado Federal resolve;
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Pavão, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução n~>
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autod·
zada a contratar _operações de crédito no valor global de
Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes a 35~000_
UPCs, consíderado o valor nominal da UPC de Cr$
877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e
seis centavos), v-igente em -abrilf8l, junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitaçào BNH, destinada à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
da Brasil no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilicinea, Esta~
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos
_ _

RESOLUÇÃO No

Autoriza a Prereltura Municipal de Pavão, Est»do
de Minas Gerais, a contratar operação de crédit u.o
valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, se1 centos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).

cruzeiro~).

O Senado Federal resolve;
Art. J~> f: a Prefeitura Municipal de Ilicínea, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 2<:> da Resolução n9
93, de li de outubro de 1976,_do Senado Federal, autori·
zada a contratar operações de crédito no valor global de
Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e
oitenta e quatro mil e seiscentos cru_zeiros), correspondentes a 120.000 UPCs, considerado o val_or nominal d?
UPC deo_Cr$604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinada à construção de 400 (quatrocentas) unidades habiiaeioii3.is d.t interesse social e exe·
cução das obras de infra-estrutura urbana necessãrias,

naqüele Münicípio, obedecidas as coi!dições 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 6:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~"
393, de 1983), do Projeto de Res_olução n9 205, de
1981, ·que autoriza a Prefeitura Municipal de Pavão,
--Estado de Minas Gerais, a _contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (_trinta mi.. Ihões, seteçentos e vinte~ cinco mil e. cem cruzeiros.)
Em discus_sã_o_a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutí-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discuss_ão, a redação final_ é considerada
-definlti~arriente aProvã.da, nos termos do :irt. 359 do Regimento Interno.
~
O Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n~' 205, de 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
~~~~-o· Presidente, promulgo a_ ~guinte

0-"SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Item 7:

Discussão, em turno único, da Redação Final (o·
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~" 394, de 1983), do Projeto de Resolução n~> 206, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de_ Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).
Em discussão a -redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~ la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução nl' 206, de 1981

-- Faço saber que o Senado Federa! aprovoy, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE !983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buritls, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e t~inte e cinco mil e cem cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> É a Prefeitura MuniCipal de Buritis, Estada
de Minas Gerais, nos termos do art. 2" da Resolução n"'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
Cr$- 30:72:5.100,00 (trinta milhões, setecentoS e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes a 35.000
1JPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e
seis centavos), vigente em abril/SI, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na quaHdade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinados à construção de 100 (cem) unidades
habitacionais de int<;:rcsse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município.
obedecida as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
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Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data- de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho -Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 38, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclUsão de seu Parecer n\'1 376, de 1983), que suspende a execução do parágrafo único do art. 144 da Lei n'i' 2.655, de 21 de
dezembro de 1979, do Município de Macei6, Estado
de Alagoas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a, encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissãó de Redação

t

o seguinte o projeio aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 38, DE !983
Suspende a execução do parágraro único do art.
144 da Lei n9 2.655~ de_ll de_ dezembro de 1979, do
Município de Maceió, Estado de Alagoas.
O se-nã.do F"edúal if:sOTVe:-

Artigo único. t suspensa, por inconstitucionalidade~
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tríbunai ·
Federal, proferida na Sessão Plenária de 8 de setembro
de 1982, nos autos do RecursO ·Extraordinário n9'95.5593, do Estado de A lagoas, a execução do parágr8.fo úrirco
do art. 144 da Lei n9 2.655, de 21 de dezembro de 1979,
do Município de Maceió, naquele Estado,
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Item 9:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 39, de 1983 (ã.presentado pela Comissão-i:le
Constituição e: Justiça como conclusãQ de seu Parecer n9 377, de 1983), que susperide a eXecução da artigo 26, § 39 da Lei n9 4.881-A, de 6 de dezembro de
1965, no tocante às expressões" .•. de dois cargos de
magistério, ou".
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo;declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs, Senadores que o aprovam permaneçaln sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Coinissãu de Redà.Ção.

E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 39, DE 1983
Suspende a execução do artigo 26, § ~ da Lei n<.>
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, no tocante às expressões "de dois cargos de magistério, ou."
O Senado Federal resolvi::
Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade,
nos. termos da decisão definitiva do Supr"em6 Tríbunal
Federal, proferida em 18 de dezembro de: 1981, nos autos
do Recurso Extraordinário n9 77.725-3, do Estado do
Rio de Janeiro, a execução do art. 26, § 39 da Lei n'
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, no tocante as expressões ''de dois cargos de magistêrio, ou", daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (MartinS Filhof..:_ -Está esgotada a matéria· constarite dã: O!àeffi- do Dia.
-

Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre
Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAlA (Para uma comunicação. Sem
revisão do orad_or.) -.Sr. Presidente, Srs. Senadores: .
Não queria perder esta oportunidade de fazer estacomunicação que, aliás, é um apelo que desejo fazer ao Sr.
Ministro dos Transportes. Vejo aqui, no "DFRepórter", que S. Ex~ o Sr. Ministro dos Transportes,
Cloraldino Severo, inicia hoje a viagem de inspecão à
Rodovia Cuiabá-Porto Velho, seguindo logo após para a
inspeção, durante quatro dias, dos 1444 km daquela rodovia.
Quero aproveitar esta oportunidade para dirigir um apelo ao Sr. Ministro dos Transportes, para que prolongue B. sua visita à rodovia que vai de Porto Velho até Rio
Branco. e não limite a sua visíta de inspeção aPenas ao
trecho Cuiabã-Porto Velho. Porque nós, do Acre, achamos que este trecho Porto V~lho~Rio Branco é tão ou
rriãiS fmportante de ser feito, teln maior prioridade, do
que o trecho a cujas obras será dado prosseguimento,
compreendendo o trecho de Cuiabá-Porto Velho.
Isso porque,. Sr. Presidente e Srs. Senadores, como todos nós sabemos, a Casa está cansada de ouvir apelos
dos Srs. Senadores, e também apelos dos Srs. Deputados
federais, na Câmara dos Deputados, para que se-efetive,
de uma vez por todas, o trecho da BR-364, compreendida entre Porto Velho e Rio Branco, tendo em vista que
essa estrada é vital para o abastecimento da Capital acreana, uma vez que durante a época invernosa nós ficamos ilhados em Rio Branco ~. muitas ve_zes, a Capital
-fica carente de vários produtos primários, de capital importância para a própria alimentação da população, não
só da Capital de Rio Branco como das cidades vizinhas
de Senador Guiomard, Chapui'i, Brasiléia e Plãcido de
Castro.
Portanto, eu me sirvo deste curto espaço de tempo
para fazer este apelo ao Sr. Ministro, para que S. Ex•,
prolongue sua viagem de Porto Velho até Rio Branco, e
assim, talvez, cõilclua que a prioridade esteja na efetivação desse trecho e não na que está colocada, atualmente, d~ Cuiab~ a Por~o Velho.
O Sr. Virgílio Tá~·ora- Eminen.te Senador, permíte V.
Ex•?
O SR. MÁRIO MAIA -Concedo o aparte ao nobre
Senador Virgílio Tâvora.

O Sr. Virgílio Távora- GOstarfarilos de juntar a nos~
sa voz· a de V. Ex• E procurare.nios fazer chegar ao -Sr.
Ministro, que a esta hora já estará viajando- pensamos
nóS.....: este apelo de V. Ex•, que também será o apelo do
Partido que aqui temos a honra de no momento liderar.
Achainos absolUtamente jlisto: Não sei se_Y. ~x•_ sabe,
há muitos anos, a Cuiabá-Porto Velho foi praticamente
iniciada por nós; naquele tempo era apenas um caminho.
O SR. MÁRIO MAIA -

Um caminho de serviço.

Os;. virgl1i0 Távora- Exato, um caminho de serviço.
E o seu pi"olongamento, até a terra de V. Ex•, porque
todo mundo cuida que a BR pára em Porto Velho, quando sabe V. Ex.-que se prolonga pelo territóriO do Estado
de V. Ex~ Foi sempre, sem sombra de dúvida, uma das
causas que, àquela época, sem força e sem prestígio, apenas com a vigor da mocidade, pleiteávamos. Com prazer
nos associa.mos a essa justa causa defendida por V. Ex•
O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Virgílio Távora, agradeço a V. Ex~ a intervenção e o interesse que
sei que V. Ex• tem pela efetivação desta estrada que é a
BR-364, que, digamos assim, é a equivalência oeste do
Oceano Atlântico, porque é o meio de comunicação que
leremoOSde fazer de toda a orla, digamos, lindeira c:om os
pãfs"êS Viiiilhos, atr3.vés da BR-364, que se prolonga pelo
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meu Estado, indo até encontrar o ramo que desce da Perimetral Norte que vem de Tabatinga, a se encontrar em
Cruzeiro do Sul. Sei qUe V. Ex•, um dos pioneiros que,
quando Ministro, se interessou por esta estrada, certamente dará o seu apoio, porque está verificando que o
meu apelo não é o apelo pessoal de um Senador, mas é o
apelo e a ansiedade de todo o povo acreano.
Muito agrade.cido a V~ Ex• e ao Sr. Presidente_ (Muito
beml) _
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) ___; Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Se existe na legislação substantiva e adjetiva, preceitos
que conjugam um instituto de proteção ao menor, ela se
inspira no verdadeiro princípio da igualdade, que consistiria em equalizar os desiguais, fortalecendo o mais fraco, amparando o menos capaz na dura luta pela vida. Há
preceitos gerais, espalhados em leis extravagantes (no
sentia jurídico do vocábulo), protegendo, por exemplo, o
deficiente físico; mas, em nossa legislação previdenciária,
não encontramos normas protegendo-os, dando-lhes um
tratamento diferenciadQ.
Por isso, ao findar-se a última legislatura, a Câmara
Municipal de Frederico Westphanlen, no Rio Grande do
Sul, deu guarida a uma reinvidicação da Associã.ção dos
Deficientes Físicos do Município, no sentido de que ela
se empenhasse, jUnto ao legislativo federal, para o preenchimento dessa lacuna.
Justificava-se o requerimento mostrando as barreiras
intransponívels qUe o deficiente físico enfrenta no mercadQ de trabalho, obrigado assim a contribuir para a Previdência Social como trabalhador autónomo, conseqUentemente com duplo ânus. Mesmo quando obtem emprego, admitem-no como não segurado, elidindo-se a obrigação legal. Desprovido de seguro social, a família em
precárias Coiidições económicas, é desajudo; e, na maioria dos casos engrossa a massa dos desempregados.
Somente na condição de invãlido, o deficiente físico
perm~nece como dependente, despojada de qualquer benefício além da assistência médico-hospitalar.
Principalmente no meio rural, toda a família envolvi~
da no trabalho, fica, por incapaz, relegado ao completo
abandono, quando não suporta os vexames de cárcere
priv3do.
Devia haver, na legislação previdenciária, a enumeração de atividades especiais, a serem exercidas exclusivamente por deficientes· físicos, coritribuindo normal~
mente para o INPS, reduzido o seu tempo de serviço,
para efeito de aposetadoria.
Já gozam de aposentadoria especial os mineiros de
sub-solo e bombeiros de segurança, aos IS aos de serviço~ os·moageiros, aos 20 anos de serviço; os operadores
de máquinaS ·pesadas, ferreiros, motoristas de caminhão,
médico, dentis.tas, mineiros de superfície, caldereiros,
soldadores elétricos e autos, aos 25 anos. Deve-se providenciar, para o deficiente físico, na legislação previdenciária, a redução de tempo de serviço para a aposentadoria, o mais fácil acesso ao INPS e o abono previdenciário
ao que, embora não segunldo, seja fisicamente iJ:tcapaz,
por defeito fí~co congénito ou -adqUirido.
Queremos congratular-nos com a Câmara de Frederico Westphalen, pela apresentação dessas reivindicações,
que atendem à problemática do deficiente físico, tão desajudado da Previdência Social.
_ Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.

1852 Quinta-feira 19

DIÃRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção lf)

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso.)...;__. Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente,
Guarujáe Cubatão, em São Paulo, denunciou irregularidades em operações de carga no pmto de Santos, quando por ali passou o navio "Balder Dona", consignado à
Agência Marítima "Transnord".
Segundo a diretoria do Sindicato, a empresa fretadora
do navio pretendia, em flagrante desrespeito à legislação
específica da estiva, que os serviços fossem executados
por seus próprios empregados. Para tanto, conseguira

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do requerimento n~> 506, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicítando, nos lermos do art. 418, item 1,-do Regimento Útterno, a convoçação do Ministro Chefe do S_erviço Nacio·
na! de Informações, General Octávio Aguiar de Medeiros, para, perante o plenário do Senado Federal, prestar
esclarecimento sobre as atividades daquele órgão.
2

uma liminar da Jus_tiç_a__Fede_.nd em São Paulo_.
Ora, se o art. 254; da CLT, é claro ao dizer que "serviços executados pelos estivadores a bordo d_~ embar·
cações começam e terminam nos conveses dos navios" e
se o art. 283, da mesma CLT, diz que "nenhum serviço
ou organização profissional, alêm dos previstos em lei,
pode intervir nos trabalhos de estiva" não é conçebível
que a empresa responsâvel pela embarcação pretenda a·
fastar os estivadores do_ porto de Santos nas operações
de carga .. roll·on~off" do navio .. Balder Dona".
E, em que pese o fato de terem sido os rc;::feridos ser·
viços executados pelos associados daquele Sindicato a·
pós muitas negociações entre-as-pãrfeslnteressàdã.s e a
Delegacia do Trabalho Marítimo, permanece a apreen·
são dos estivadores pelo fato de não ter sido revogada a
liminar concedida pelo titular da 69. Vara Federal em
São Paulo, vez que, nesta data, o navio deverá voltar à·
quele porto.

Hâ, ainda, a considerar o grave precedente aberto com
pretensão da Transnord, mormente quando a _crise eco_. __
nõrriica e "o desemprego atinge grande parcela dos traba·
lhadores brasileiros.
Condena, ainda, aquele Síndicato as irregularidades
no processo de.carga, quando os -equipamentos utilizados não seriam adequados, colocando em risco tanto os
operadores como a própria carga.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)-:- Concedo a
palavra ao último orador inscrito, o rlobre Senador
Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES (Pronuncía o seguinte dis·
curso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ontem, o Senado ouviu o Ministro Delfim Netto falar
sobre a situação ecOnómica do Brasil.
É estranho, Sr. Presidente, que o Ministro Delfim
Netto só aborde problemas referentes à administração
da dívida externa e balança comercial e também_ que a
totalidade dos parlamentares que o interrogaram não
lhe perguntassem algo sobre planegamento e coorde_·
nação do plano ou programa do Governo federal.
No correr de sua explanação o Sr. Ministro cometeu
uma falha ao afirmar que não tem programas de metas
nem programa de governo e sim diretrizes gerais.

Durante o longo tempo em que se deu o debate no Senado, ficou claro que há uma ausência de interesse a demosntrar que, na realidade, não existe interesse nenhum
pela marcha da administração federal nos seus diferentes
setores.
A SEPLAN, Sr. Presidente, estâ reduzida à tarefa de administração da dívida externa, e não de planejamento e
coordenação. A administração vai à deriva e, por falta
de planejamento, improvisa-se continuamente, produ·
zindo toda sorte de_ erros que prejudicam a Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã. a seguinte

Discussão, em turno_ único, da Redação Final (ofereci·
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 401, de
1983), do Projeto de Resolução nS' 257, de 1981, que au·
toriza a Prefeitura_ Municipal de Arrais, Estado de
Góiás, a Contratar operação de crédito no valor de Cr$
20_726_000,00 (v ln te inilhões. setecentos e vinte e-seis mil
cruzeiros).
3

Discussão, em turno -único, da Redação Final (ofereci~
da pela Comissão de Redação em seu Parecer nS' 402, de
1983), do Projeto de Resolução nv 282, de 1981, que au·
toriza a Prefeitura Municipal de Araguari, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crêdito no valor
de Cr$ 49.780.000,00 (quarenta e nóve milhões, setecen·
-tos e oitenta mil cruzeiros).

Discussão, em turno único, das Emendas da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado nS' 118, de 1974 út~' 914/80,
na Câmara dos Deputados), de a_utoria _da Comissão do
Distrito Federal, que define os _crimes de responsabilidade do governador e dos secretários do Governo do Dis·
trito Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, ~ob_ n9s 219 e 22Ó, de 1983, das Comis·
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juiídicidade; e
-do Distrito Federal, favorável.

5
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ·
mara nv i39, de 1982 (nv 6.094/82, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que atualiza o valor da pensão instituída pela Lei n~> 3.130, de 3 de
maio de 1957, tendo
PARECER FAVORÃVÉL, ;ob n• 275, de 1983, da
Comissão_
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como conclusão de seu Parecer n<1 1, de 1982), que auto:
riza a Prefeitura Municipal de Galiléia (MQ) a elevarem
Cr$ ~6.593.~90,0-0 (trinta e seis milhões, quinhentos e no·
venta e três mil e novecentos cruzeiros) o inontante de
sua divida Consolidada, tendo
PARECERES, sob n'1s 2 e 3, de 1982, das Comissões:
-de Constítuição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;__ e
-de Municípios. favorável.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 12, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'1 33, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo Cândido (MO) a e~
levar em Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e
noventa e seís mil e novecentos e cinqüenta cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 34 e 35, de 1982, das Comis·
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiciaaae; e
~de Municípios, favorável.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nv 28, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'1 172, de 1982), que au·
toriza a Prefeitura Municipal de Caraí (MG) a elevar em
Cr$ -43.378.650,00 (quarenta e três milhÕes, trezentos e
setenta e oito mil, seiscentos e cinqüinta CruZeirOs) o
montante de sua dtvida consolidada, tendo
PARECERES~ sob n~>s 173 e 174, de 1982, das Cernis·
sões:
--de Constituição e Justiça, pela cõns"titt.iclonalidã.de e
juridicidade; e
-de Munidpios. favorável.
10

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução
n~> 88, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
tOmo conclusão de seu Parecer nS' 479, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Rezende (MG) a
elevar em Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões,_
sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzei·
roS). o nlontaÕte- de Sua dívida con.sÕfidada, tendo
PARECERES, sob n-95-480 e 481, de 1982, daS Comis·
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constihi.éiona1idade e
Juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

-::-de Finanças.
II

6
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
265, de 1981 (apresentado pela ComisSão de Econo~
mia como conclusão de seu Parecer nv 1.449, de 19_81),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Umarizal (RN) a
elevar em CrS 20.004.000,00 (vinte milhões e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 1.450 e 1.451, de 1981, das Comissões:
-de Cosntituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
n~'

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 30, áe 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 303, de 1983), que au·
toriza a Prefeitura Municipal de ltiquira (MT) a elevar
em Cr$ 8l.123.270,29 (oitenta e um milhões, cento e vin~
te e três mil, duzentos e setenta cruzeiros .e vinte e nove
centavos) o montante de sua dívida c_onsolidada. tendo
PARECERES, sob nS's 304 e 305,-_de i983, das Comissões:
-de Constiuição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municfpios. favorãvel.

7

12

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
oS' t, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia

Discussão, em turno único,- do Projeto de Resolução
oS' 33, de 1983 (apresentado pela comissão de Economia
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como conclusão do seu Parecer n9 316, de {983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso (MG) a elevar
em Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões,
quinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob
sões:

n9S

317 e 318, de 1983, das

decisão do Egrégio Tribunal de Contas da União, no
ProêéSso ~"' TC-026.610/82, publicado no Diário Oficial
de 13.04.83 (pãgs. 5980/5981).
Senado Federal, 17 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Comis~

-de Constitulçao e Justiça, pela constitucioiialidade e
juridicidade; e

-de Municípios, favorãvel.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo que tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE

N• 01/83
O Presidente do Senado Federal, usando das atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 38 e 97, inciso
IV do Regimento Interno, e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nl' 02, de 4 de abril de 1973, declaM
ra que fica mantida a aposentadoria de Therezinha de
Mello Bobany, no cargo de TaquígrafaMRevisora, PLM2,
de acordo com o§ 19 do art. 177, da Constituição FedeM
ral, combinado com .o artigo 346 da Resolução 06/60, substituindo a vantagem do item 11 do artigo 345 pela do
item IV do mesmo artigo, em combinação com o artigo
75, íic:m lV, letra a, tudo da Resolução nv 06/60, a partir
de 27.10.79, data de vigência da Lei n' 6.701/79, face à

ATO DO PRESIDENTE

N9 73, 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 conformidade com adeM
legação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
nl' 2/73 da Comissão Diretora, revigorado pelo Ato nQ 12
de 1983, resolve nomear Eudóxio Pereira de Freitas, Tê:c~
nico Legislativo, NS..l4, para exercer o cargo, em Comissão, de Diretor da Subsecretaria de Relações Públicas,
Código SF-DAS-101.3, do Quadro Permanente do SenaM
do Federal, a partir de 5 de abril do corrente,

Senado Feder3.1, 16 de maio de 1983.- Nllo êOelho.
Presidente,

ATO DO PRESIDENTE

N"' 74, de 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV; do Regimento Interno e de acordo com a dele-
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gaçào de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 ~.de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n"' 130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jur1dico da Cgnsolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
de Artur Soares Amorim para o emprego de Assessor
Técnico, com o salário mensal equh·alente ao vencimen,
to do cargo DAS-3, a partir de 4 de maio de 1983, com
lotação e exercício no Gabinete do Senador Ro_berto
-Campos.
Senado Federal, 17 de maio de 1983- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE

· N• 75, de 1983
O Presidente -do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso lV, do_Regímento Interno e de acordo co;n_ a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na
g.esolução n9 130, de 1980, e no artigo 4"' da Resolução
nl' 106, de 1983, resolve autorizar a contratação, sob oregime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Joel FerreiM
ra da Silva, para o emprego de Assessor Técnico, com o •
salário mensal equívalent~ ao vencim~_nto do cargo
DAS:3, a partir de 20 de abril de 1983, com lotação e exercício no Gabinete do QuartoMSecretário, Senador
Raimuncfo Parente.
Sc:nado Federal, 18 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42,_inciso Vf, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No 210, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vazante, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).

SENADO FEDERAL
SUMÃIHó
1 - ATA DA 69• SESSÃO, EM
19 DE MAIO DE 1983
L I - ABERTURA

Sistema Nacional do Crédito Rural
a adotarem medidas financeiras
emcrgenciais, e.dá outras providências.
1.2.2 - Parecer encaminhado à

1.2- EXPEDIENTE

Mesa
1.2.1- Ofícios do Sr.

o desenvolvimento tecnológico no
Pais.
SENADOR HENRIQUE
SANTILLO- Problema do reajuste das prestações das casas financiadas pelo Banco Nacional da
Habitação - BNfL

Art. !to É a .Prefeitura_ Municipal de Vazante, Estado
de Minas Gefais, nos termos do art. 2~" da Resolução nto
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
CrS 30.725.100,00 (irinta milhões, setecentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes a 35.000
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de CrS
877,86 (oitOcentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e
seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômíca do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinadas à construção de IOO (cem) unidades habitacionais de interesse social, com valores unitários limitados ao máximo deJOO UPCs, e execução das obras
de infra-estr:1,1tura urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 21" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

}fw

Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
- Projeto de Lei da Câmara n~>
51/83 (n~' 88/79, na Casa de origem), que revigora, com nova redação, o art. 27_8 da ConsoJidação
das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n'~ 5.452, de I~> de
maio de 1943, dispondo sobre a
jornada de trabalho dos estivadores,
- Projeto de Lei da Câmara n'
52/83 {nl' 197/79, na Casa de origem), que autoriza os agentes do

1.2.3 -Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9
92~ de I983, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera
.dispositivo da vigente Consolidação das Leis do Trabalho.
-

SENADOR
VIRGIL!O
TAVORA- Enfoque de S. Ex'
sobre o tema abordado pelo orador
que o antecedeu na tribuna.

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

1.2.6- Requerimento
RESOLUÇÃO N• 211, DE 1983

1.2.4- Requerimento
Nl" 670, de 1983, de autoria do

Sr. Senador Humberto Lucena, solicitando urgência, para o Ofício
"S" n9 23, de 1982.
1.2.5- D~scursos do Expediente
SENADOR

MARCO
sobre

MAC!El- COnsiderações

N9 671, de 1983, de autoria do
Sr. Senador Álvaro Dias, solicitando informaÇões ao Poder Executivo relativas ao Projeto de Lei do
Senado n9 304/79, Deferido.

1.2.7- Cõniunicação da Presidência
- Convor.:ução de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itanhomi, Es-tado de Minas Gerais, a contratar operações de crédito no valor de CrS 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros).
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Itanhomi, Estado de Minas Gerais, nos termos do arL 29 da Resolução
n~" 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global
de Cr$ 23.124.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e
vinte _e quatro mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes
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18 horas e_30

minuto~.

com Ordem

do Dia que designa.
L3- ORDEM DO DIA
- Requerimento nl' 506/83~ solicitando a convoca&ào do Ministro
Chefe do Serviço Nacional de ln':.
formações, Gener·al OctãvíO
Aguiar de Medeiros; para, perante
o Plenário do Senado Federal,
prestar esclarecimentos sobre as
atividades daquele órgão. Votaçilo
adiada por falta de quorum, após
usar da palavra o Sr. Henrique
Santillo.

- Redação Final do Projeto de
Resolução n9 257/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Arraias,
(GO), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 20.726.000,00.
Aprovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
ResoluÇão_n9 282/81, que autoriza
a Prefeitura Municip-al de Araguari
(MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 49~780.000,00.
Aprovada. À promulgaçã-o-.
- Emendas da Câ_mara ao Projeto de Lei do Senado n~ 118/74,
(n~> 914/80, na Câmara dos Deputados), que define os crimes_ deresponsabilidade do governador e dos
secretários do Governo do Distrito
Federal, e dá ou_tras providências.
Discussão encerrada, ficando a votaçã-o __adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara nQ
139/82, (n• 6.094/82, na Casa de
origem), de in"iCiatiVã -do Senhor
Presidente da República, que atualiza o valor da pensão instituída
pela Lei n<:~ 3.130, de 3 de maio de
1957. Discussão encerrada, ficando
a votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n~>
265/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Umarizal (RN), elevar em Cr.$ 20.004.000,00, o montante de sua díVida consolidada.
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 1/82,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia (MG), a elevar em
Cr$ 36.593.900,00,- o--mOfúã.Iite de
sua divida consolidada, Discussão
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.

de sua dívida consolidada. Discus-

Contas da União, pelo qual enca-

são encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.

minha ao Senado cópias das atas
das sessões em que foram tomadas
decisões aplicando sanções aos responsáveis que relaciona, no pertodo de 22 de mafço a 26 de abríl de
1983.

-Projeto de Resolução. _nl'
88/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Nova Rezende
(MG), a elevar em Cr$
65.Q67.975,QU, o.morgante de ~ua
dívida consolidada. Discussão en·
cerrada; ficando a votação adi3.da
por falta de quorum,
- Projeto de Resolução nl'
30/83, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Itiguira (MT), a ele~
varem Cri 8Ll23.270,29, o montante de sua dívida consolidada,
Discussão enceirada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nl'
33(83, que autoriza a Pi'efeitura
Municipal de Barroso (M G ), a elevarem Cr$ 173.514.600,00, o montante de sua -dívida _consolidada.
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorom.
1.4-DISCURSOS APÓSÀ
ORDEM DO DIA

SENADOR MÁRIO MAlAAspecto fraudulento em impor~
tações de multinacionais do setor
eletrõnico.
SENADOR
NELSON
CARNEJRQ_~ Manifestação
da
Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, contrária às modificações introduzidas na legislação que disciplina a correção automática dos salários.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Mensagem
de S. Ex• aos participantes do I
Congresso Estadual de Profissionais de Processamento de Dados,
de São Paulo.
SENADOR
MAURO
BORGES- Proposta para contenção do aumento da violência em
Brasília,

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO: ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 70•SESSÃO,EM
I9 DE MAIO DE 1983

-Projeto de Resolução n 9
2.1-ABERTURA
12/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Paula Cândido
2.2.~EXPEDIENTE
(MG), a elevar em Cri
18.296.950,00, o montante de sua
2.2.1 -Pareceres encaminhados
dívida consolidada. Discussão en~ à Mesa
cerrada, ficando a votação adiada___
por falta de quorum,
2.2.2 ~ COmunicação da Presl~
- Projeto de _Resoluçii9 n~ dência
28/82, que autoriza a Prefeitura
- Referente ao A viso n~' 88-SP,
Municipal de Cara{ (MG), a elevar
em Cri 43."378.650,00, o montanfe do Sr. Presidente do ,Trib_~nal de

2.3 -'.ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Resolução o\> 208, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
cr_é dito no valor de CrS
92.175.300,00 (nOventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e
trezentos cruzeiros), Aprovada, à
promulgação.
Redação final do Projeto de Resolução n9 21 O, de 198I, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Urucânia, Estado de Minas Gerais, a
contratar operação de crédito no
valor de CrS 92.175.300,00 (noven~
ta e: dois milhões, cento e setenta e
cinco mil e trezentos cruzeirps).
Aprovada, à promulgação.
Redação final do Projeto de Resolução n~' 2 t4, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Candeias, Estado de Mi nas Gerais, a
contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 30.725.100,00 (irinta
milhões, setecentos e 'l.inte .e Ginco
mil e cem cruzeiros). Aprovada, à
promulgação.
Projeto de Decreto Legislatívo n~>
I, de 1982 (nl' 113/81, na Câmara
dos Deputa<!_os)_, que: aprova o tex~
to do Protocolo para a sexta prorrogação da Convenção sobre oComércio do Trigo de 1971, assinado
pelo Governo brasileiro em
Wãshington, a 28 df: .ibril de 1981.
Aprovado. À Comissão de Redação.

2.4- DESIGNAÇÃO bA OR:
DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO~ ANTERIOR
-Do Sr. Senador _Humberto
Lucena, proferidos na sessão de 185-83.
-Do Sr. Senador Murilo Badaró proferido na sessão de 18-5~83.
4-ATAS DE COMISSÕES
5 - MESA DIRETORA
6 - LIDERES E VI CELIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Maio de 1983

a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cri 663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubrof80, junto à
Caixa Econõmica do Estado de Minas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação -- BNH, destinadas à construção de 100
(cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessârias,
naquele Municfpio, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art, 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, I9 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, iridSo Vl, da Co'nstituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 212, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltumirim, Es~
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi~
to no valor de Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões,
cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros).
Art. 1~ Ê a Prefeitura Municipal de Itumirim, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução
n~> 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, auw
torizada a contratar operações de crédito no valor global
de Cr$ 19.132.400.00 (dezenove milhões, cento e trinta e
dois mil e quatrocentos cruzeiros), correspondentes a
35,000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cri 546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e s-essenta e quatro centavos), vingente em abrilj80, junto à
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta -na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinadas à construção de 100
(cem) unidades habitacionais de interesse social e exew
c_ução das obras de infra-estrutura urbana necessârias,
naquele_ Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, I9 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,_nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 2I3, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro Fino,
Estado de Minas Gerais, a contratar operações de
crédito no valor de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco
milhões de cruzeiros).
ArL I~ É a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n"<:~ 93, de II de outubro de I976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros),
correspondentes a 28.478,34507 UPCs, considerado o
valor nominal da U PC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e_ oitenta e seis centavos), vingente em
abril/81, 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 execução de obras de infrawestrurura urbana em âreas de
conjuntos habitacíonais exi~tentes naquele Município,

Maio de !983
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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 maio de 1983.- Nilo-Coelho,
Presidente.

EXPEDIENTE

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulg9 a s_eguinte

OFI CIOS
Do Sr.

l~'-8ecretário

minhando à revisão do

RESOLUÇÃO N• 216, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Mi_nas__Gerais, a contratar operação de crédito
nO valor de CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, sete..
centos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).

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. }\"' f: a Prefeitura Municipal de Buritis~ Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução n'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
Cri 30.725.100~00 (trinta milhões, setec_entos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes_ a 3_5J)00UPCs,_ cons.iderado o valor nominal da UPC de CrS
877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e
seis centavos). vigente em abrilj8l,junto à Cai_~a Económica do Estado de Minas-Gerais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinadas à construção de 100 _(cem) unidades habitacionais de intc:resse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessáriaS, naq~eÚ~ Município,
obedecidas as condições admitidas _pelo Banco Central
do Brasil no respectivo proces-so.

RESOLUÇÃO N• 214, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Illcínea, Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédito
no valor de Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro mi-

lhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos
cruzeiros).
Art. _11' É a Prefeitura Municipal dC llicínea, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução nll
93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar ·operações de crédito no valor global de
Cr$ 84.684.600,00 (oitenta-e (iuatro milhões, seiscentos e
oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a 120.000 UPCs, considerado o valor nominal da
UPC de CrS: 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente emjulho/80, junto à Cai:
xa Ecónômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinada à construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de interesse social e exe-cução das obras de infra-estrutura urbana necessârias,
naquele Município,- obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de maio de 1983 . ..,._Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 69• Sessão,
em 19 de maio de 1983

Faço saber que o $eilad0 Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição,·e eu, Nilo Coci'lb-o,
Presidente, promulgo a seguinte

I' Sessão Legislativa Ordinâria,
da 47• Legislatura

RESOLUÇÃO N• 215, -OE 1983

Presidência dos Srs. Nilo Çoelho e
Almir Pinto

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pavio, Estado
de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédito no
valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).
Art. li' É a Prefeitura Municipal-de PavãO,~Estãdo
de Minas de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução nl'-93, de 11 de outUbro de 1976, dÕ-Senado- Federal, autoiizada a contratar OperaÇões Cfédito novalor global de CrS 30.725.100,00. (trinta ·milliôCS;Setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes
a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 877,86 (oitocentos e seten-ta e sete cruzeiros e oitenta
e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Cai~a Económica do Estado de MinaS Gerã.iS; esta na qualidade de
.agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinadas à Construção de 100 (cem) unidades
habítaciOnais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana neceSsárias, naquele Município,
obedecidas as_ condições admitlóas pefo -Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução_ entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 19 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

de

-ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS- SENADORES:
___ Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles- Fáw
bio Lucena - Hélio Gueiros - Alexandre Costa João Castelo - Alberto Silva - Helvídio Nunes ·Jqão Lobo- AJmir Pinto- Virgílio Távora- Martins
Filho - Humberto Lucena- Marcondes GadelhaAderbal Jurema --Marco Maciel - Nilo Coelho Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- João Calmon -José Ignãcio- Amarai Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Henrique Santillo- Mauro Borges~ Roberto Campos_ José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzí · Affonso Camargo- Ãlvaro Dias- Eneas Faria --Jai·
son Barreto - Pedro Simon - Octávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
~

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ]l'wSecretário procederá à leitura do Expediente.

da Câmara dos Deputados, enca~enado autógrafos dos seguintes

proje~os:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 51, DE !983
(n"' 88/79, na Casa de origem)
Revigora, com nova redação, o art. 278 da ConsoA
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei nl' 5.452, de ]I' de maio de J943, dispondo sobre a
jornada de trabalho dos estivadores.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 11' Fica revigorado, com a redação que segue, o
art. 278 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1"' de maio de 1943:
·~'~L 21'8 . . O horário de trabalho, na estiva, será fixado pela respectiva Administração do Porto,
sendo que a duração normal do trabalho não excederá de oilo.horas diárias, divididas em dois turnos
de quatro horas, separados por intervalo de uma a
uma hora e _meia, para refeição e repouso.
§ l~' A entidade estiv?-dora poderâ prorrogar
por duas horas as jornadas de trabalho, assegurado
um descanso obrigatório de vinte minutos entre a
jornada normal e a prorrogação, remunerado o trabalho de prorrogação pelas taxas ou salários constantes das tabelas aprovadas, com um acréscimo de
20% (vinte por cento) para cada hora suplementar,
computado tambêm o tempo de descanso previsto
neste parágrafo.
§ 2"' Para ultimar o serviço da estiva dos grandes paquetes ou dos navios que estejam na iminência de perder a maré, ou para não interrOmper Ótrabalho nos navios frigoríficos, a entidade estivadora
poderá executar o serviço de estiva durante as horas
destinadas às refeições dos operários, pagarid-o-lhes,
porém, como suplemento. de remune_r_ação, 100%
(cem por cento) de acréscimo sobre o valor normal
de cada hora, ou fração de trabalho."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~' Rf:vogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.860, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1965
Dispõe sobr~ O reiim'e de trabalho nos portos organizado'i,~ r dá outras pf.ovidências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

CAPITULO l
D_o_Regime de Trabalho

Art. l9 Em todos os portos organizados e dentro
dos limites fixados como."área do porto", a autoridade
responsável é representada pela Administração do Porto, cabendo-lhe velar pelo bom funcionamento dos serviÇos na referida área.
ParágrafO único. Sob a denominaç~o dt;. "área do porto" compreende-se a parte terrestre e marítima, cOritínua
e descontinua, das instalações portuárias definidas no
art. 3~' do Decreto n9 24.447, de 22 de junho- de 1934.
Art. 29 As demais (!Utoridades que exercerem ativi-~aqes dentro d<t "área do porto", pertencentes a qual·
quer órgão do SerViço Público, seja ele Federal, Estadual
ou Municipal, excetuado o Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis, não poderão determinar niedi-
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das que afetem a realização dos serviçQs portuários e outros correlatas, sem a prévio conhecimento e concordância da AdministraÇãO do Porto.
§ J9 Ex.cetuam..se _as_m~s_que se tornem necessárias adotar pelo MíilíStê"rio da Marinha, através dos
c

seus representantes legais, quando configuradas as situações que possam vir a c-omprometer ou que comprometam a segurança nacional ou a segurança da navegação.
§ 29 Em caso de divergência entre a Administração
do Porto e as demais autoridades act:;rca de medidas determinadas pela Administração, será a mesma dirígida
pelo Departamento Naci_onal de Portos e Vias Navegáveis, sem efeito suspensivo até a sua deliberação, da qual
caberá recurso ao Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 3~> O horário- de trabalho no~ portos organizados, para todas as categorias de servidores ou empregados, será fixado pela respectiva Administraçào do Porto,
de acordo com as necessidades de_ serviços e-as peculiaridades de cada porto, observado ainda o disposlo nos
arts. 8~>, 9~> e 10.
Art. 4~> Na fixação dQ regime de trabalho de cada
porto, para permitir a continuidade das operações portuárias, os horários de trabalho poderão ser estabelecidos em um ou dois períodos de serviço.
§ li' Os períodos de serviço serão diurno, entre 7 (sete) e 19 (dezenove) horas, e noturno, entre 19 (dezenove)
e 7 (sete) horas do dia seguinte, ... Vetado~· A hora do
trabalho ... Vetado ... é de 60 (sessenta) rriinutos ... V_etado . ._
§ 2~> Nos portos em que, dadas as peculiaridades locais, as respectivas Administrações ado tarem os horários
de trabalho dentro de_ um só peitOdo de serviço, será
obrigatória a preStaÇão de serviço em qualquer período,
quando previamente requisitado.
Art. 59 Para os serviços de capatazia, cada período
será composto de 2 (dois) turriOS-de 4 (quatro) horas, separados por um intervalo de até 2 (duas) horas, pararefeição e descanso, completados por prorrogações dentro
do período.
ParágrafO único. A AdministraçãO do Porto determinará os serviços e as categorias <[ue devem formar as
equipes para executá-los, escalando o pessoal em sistema
de rodízio.
Art. 6~> Para os demais serviços, a Administração do
Porto estabelecerá os horários de trabalho que melhor
convierem à sua realização, escalando o pessoal para
executá-lo, em equipes ou não.
Parágrafo únic-o. Q_ dispostO neste artígo estende-se
aos serviços de movimentação de granéis, inclusive à sua
capatazia.
Art. 79 Todos os servidores ou· empregados são
obrigados à prestação de até 48 (quarenta e oito) horas
de trabalho ordinário por semana, à razão de até 8 (oito)
horas ordinárias p-or dia em qualquer doS pefíodos de
serviço e também à prestação de serviço nas prorrogações para as quais forem convocados.
§ 11' O pessoal lotado no Escritório Central da Administração do Porto terá aquele limite reduzido para
até 44 (quarenta e quatro) horas.
§ 2~> Alêm das horas ordinárias a que está obrigado,
o pessoal prestará serviço extraordinário nas horas destinadas à refeição e descanso, e nas prorrogações, quando
for determinado.
§ 3~" Aos sábados, a critério da AdminiSti:aç_ão do
Porto o pessoal técnico e administrativo, em sua totalidade ou não, poderá ter o seu trabalho reduzido ou suprimido desde que essa redução ou supressão não dificulte a realizaçãO -dos serviços portuários e seja compensada em horas equivalentes durante a respectiva semana:,
não consideradas essas horas como de serviço extraordinário.
§ 4~" Entre dois períodos de trabalho, os servidores
ou empregados deverão dispor de, no mínimo, 11 (onze)
horas consecutivas para descanso.
§ 51' Os serviÇos extraordinários executados pelo
pessoal serão remunerados com os seguintes acréscimos
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sobre o valor do salário-hora ordinário do perlodo diurno:
a) 20% (vinte por cento) para as duas primeiras horas
de prorrogação;
bj 50% (cinqüenta por cento) para as demais horas de
prorrogação;
c) 100% (cem por cento) para as horas de refeição.
§ 6~> Todos os servidores ou empregados terão direito a I (um) dia de descanso semanal remune~:ado, a ser fixado pela Administração do Porto, com o pagamento do
equivalente salário, ... Vetado ...
§ 7~> Nos casos de necessidade, a critério -da Administração do Porto, poderá ser determinada a prestação
de serviços nos feriados legais, devendo neste caso ser
pago um acréscimo salarial de 100% (cem porcento), cal-- culado sobre o salário ... Vetado ... salvo se a Admiriistração determinar outro dia de folga. A prestação de serviços aos domingos será estabelecida em escala de revezamento a critério da Administração do Porto_
§ 89 Perderá a remuneração do dia destinado ao_descanso semanal o servidor ou empregado que tiver, durante a semana que o preceder, falta que não seja legalmente justificada.
§ 91' -- É Vedada, aos servidores ou empregados ocupantes de cargo de direção ou chefia, a percepção de remUneração pela prestação de serviços extraordinários,
aos quais; entretanto, ficarão obrigados sempre que houver conveniência de s:erviço.
Art. 8~> Em cada porto, de acordo com as necessidades de serviço, poderá haver· horários de trabalho diferentes em diversos setores, tendo em _vista peculiaridades
dos diversos serviços que -noS ·mesmos se desenvolvem.
Art. 91' Cada Administração do Porto, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta Lei, dará publicidade dos horários que interessarem a outras entidades, nos jornais de maior circulação local. Em caso de alteração posterior a ser introduzida nesses horários, a divulgação da mesma obedecerá a
idêntico processo, observando-se, para ambos os casos, a
antecedência mínima de uma semana para sua entrada
em vigor, salvo caso de emergência, a critério da Administração do Porto.
Ari. lO. Os horários fixados pela Administração do
Porto serão obrigatoriamente cumpridos pelas entidades
de direito público ou pessoas físicaS e jurídicas de direito
privado que mantenham atividades vinculadas aos serviços do porto.
Art. II. O tempo em que o servidor ou empregado
se ausentar dÕ -traba-lho para desempenho de função associativa ou sindical será considerado de licença não remunerada e não prejudicará o tempo de serviço adicional, promoção por antigU.idã:de, licença-prêmio -e saláriofamllia.
Parágrafo único. Fica compreendido nas limitações
deste artigo o servidor ou empregado que, embora temporariamente, se afaste do serviço para exercer funções
de diretor, delegado, representante, _conselheiro ou outras nas respectivas entidades de classe, federações ou
confedef-açõ_es das mesmas, exceto nos casos previstos
em lei.

CAPITULO II
Dos Direitos e Vantagens

Art. 12. Ã Administração do Porto caberá propor à
aprovação do Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis os quadros de seu pessoal, sem embargo de
outras ·disposições legais vigentes, ficando vedada qualquer alteração aos mesmos sem prévia audiência daquele
órgão.
§ 1~> Submetido o quadro à aprovação do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis e não havendo pronunci<úi.tento d_o órgã_o, no prazo de 30 (trinta)
dias, será o mesmo considerado como aprovado.
§ 21' Os níveis das diversas categorias deverão estar
de acordo com o que vigorar no mercado de trabalho.
§ j9 Em caso de maioi- -de-inanda ocasional de Serviço-, fica a Administração do Porto autorizada a engajar

a necessária fOrça suplétíva nos trabalhos de capatazia,
sem vínculo empregatício, dispensando-a tão logo cesse
eSsa âem3.nda ocasional.
§ 4~> Fica vedada às Administrações dos Portos a
readmissãO de servidores ou empregados dispensados em
conseqüência de decisão proferida em processo ou illquéritO adminiStrativo, em que se tenha figurado falta
grave.
Art. 13. A AdministraÇão do Porto fornecerá a seu
pessoal todo material adequado à sua proteçào, quando
se tornar necessário à manipulação de mercadorias insalubres ou perigosas, ou quando da realização de serviços
assim considerados, ou ainda, quando da realização de
serviços em ambientes considerados como tais.
Art. 14. A fim de remunerar os riscos relativos à insalubridade, periculosidade e outros porventura existentes, fica instituído Q. "adicional de riscos" de 40% (quarenta por cento) que incidirá sobre o valor do saláriohora_ ordinário do período diurno e substituirá todos
aqueles que, com sentido ou caráter idêntico Vinham sendo pagos.
§ li' Este adicional somente será devido enquanto
nàoio_rem removidas ou.eliminadas as causas de risço.
§ 29 _Este adicional sumente será devido durante o
tempo efetivo no serviço considerado sob risca.
§ 39 As Administrações dos Portos, no prazo de 60
(sessenta) dias, discriminarão, ouvida a autoridade competente, os serviços considerados sob risco.
§ 49 Nenhum outro adicional será devido além do
previsto neste artígo.
§ 59 Só será devido uma única vez, na eXecução da
mesma tarefa, o adicional previsto neste artigo, mesmo
quando ocorra, simultaneamente, mais -de uma causa de
risco.
Art. 15. Além da remuneração e demais vantagens
instituídas nesta Lei, a Administração do Porto somente
poderá conceder, e a seu critério, aos seus servidores ou
empregados a gratificação individual de produtividade
de que trata o§ 29 do art. 16 da Lei n9 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 16. Todo servidor ou empregado da Administração do Porto terá direito, após cada período de 12
(doze) meses de vigência do contrato de trabalho ou de
efetiva prestação de serviço, a gozar um período de
fériãs, em dias corridos,- na seguinte proporção:

a) (irinta) diis corridos, o que tiver ficado à disposição da Administração. do Porto nos 12 (doze::)_~meses do
período contrat~al e não tenha mais de 6 (seis) faltas ao
serviço, justificadas ou não, nesse período;
b) (vinte e três) dias corridos, o que tiver ficado à disposição da Administração do Porto por mais de 250 (duzentos e cinqOentã} dias, durante o período de 12 (doze)
mes.es;
c) 17 (dezessete) dias corridos, o que tiver ficado à disposição da Adminstração do Porto por mais _de 200 (duzentos) dias, durante o período de 12 (doze) meses, sem
entretanto atingir o limite estãbelecido na alínea anterior;
d) 11 (onze) dias corridos, o que tíver ficado à disposição da Administração do Porto por mais de 150 (ceri.tO
e cinqüenta) dias, durante o período de 12 (doze) meses,
sem entretanto atingir o limite estabelecido na alínea anterior.

CAPITULO Ill
Disposict)e.'i Gerais
Art. 17. Tendo em vista o regime de trabalho flxado
em decorrência da presente Lei, as Administrações dos
Porias promoverão os estUdos neCessários à H_xação ou
revisão das taxas de remuneraÇão-por produção para os
serviços de capatazia e à atualização das respectivas tarilas, a~ quais deverão ser submetidas, dentro de 120 (cento e vinte) dias, ao Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis, de modo que, dentro dos 30 (trinta)
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dias subseqüentes, sejam homologadas pelo Ministro da
Viação e Obras Públicas.
Art. 18. As convenções; contratos, acordos coleti·
vos de trabalho e outros atas destinados a disciplinar as
condições de trabalho, de remuneração e demais direítõS
e deveres dos servidores ou empregados, inclusive daque-

les sem vínculo empregatício, somente poderão ser firmados pelas Adminstrações dos Portos com entidades
legalmente habilitados e deverão ser homologados pelos_
Ministros do Trabalho e da Previdência Social e da
Viação e Obras Públiàs.
Art. 19 As disposições desta Lei são aplicáveis' 3. tOdos os servidores ou empregados pertencentes às Administrações dos Portos organizados sujeitos a qualquer regime de exploração, Vetado ...
Parágrafo único. Para os servidores sujeitos ao regime dos Estatutos dos Funcionários Públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, eStes serão aplícados supletivamente, assim como será a legislação do trabalho
para os demais empregados, no que couber.
Art. 20 Fica revogada a Lei nl' 3.165, de l~' de junho
de !957.
Art. 21. Esta Lei entrará em Vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Revogam-Se as disposições em contrário.
Brasília, 26 de novembro de 1965; 1441' da Independência e 7711 da República.- H. CASTELLO BRANCO
-Paulo Bosísio- Juarez Tá1'ora ~Arnaldo Sussekind.
LEI No 3.!65, DE Jo JUNHO DE 1957

Modifica o art. 278 do Decreto-lei n~' 5.452, de 19 de
maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 O art. 278 do Decrefo-Iei n~' 5.452, de -I 'i' de
maio de 1943 {Consolidação das Leis do Trabalho),
mantidos os seus§§ 1~' e 211, passa a ter a seguinte reOação:
"Art. 278. O horáriO -de ti'àbalho fia estívã: em-cada
porto do pa(s, será fixado pela respectiva De~egacia do
Trabalho Marítimo. O dia deúãbalho terá a- d-uração de
oito horas e a noite de tr8.balho de seis horas -divididoS
em dois turnos de-quatro e três horas, respectivamente, e
separados por intervalos de uma a uma e meia hora, para
refeição e repo11so.~· Art. 2~' Revogam-se as disposições em contrário_.
Rio de Janeiro, 1'i' de junho de 1957;_1369 da lndepen~
dêncía e 69~' da República. - JÍJSCELJNO KUBITSCHECK - Parsifal Barroso.
CONSOLIDAÇÃO oAS"ü'fs DÓ TRABALHO
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TITULO Ili

Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho
CAPITULO l
Das Disposições Especiais Sobre
Duração e COndiçÕes de Trabalho

SEÇÃO V

Do Se.,..iço Ferroviário

Art. 243. Para os empregados de estaç_ões do interior, cujo serviço for de natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os preceitos gerais sobre a
duração do trabalho, sendo-lhe, entretanto, assegurado

o rePOuso c~ntinu~ de dez_ h_ora_s, no mínimo, entre dois
periodos de Ír~balho e descanso semanal.
Art. 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extra~numerários, de sobreaviso e de prontidão, para
- ex;;êutaJ=effi -Serviços imprevistos ou para substituições de
outros empregados que faltem à escala organizada.
§ J9 Considera-se extranumerârio o empregado nàoefetivo, Candidato à efetiva.ção, que se apresentar normalmente ao serviço embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de trabalho efetívo.
· §- 29 ·Considera~se sobreaviso o empregado efetivo,
que permenecer em sua própria casa, aguardando a qualquer mome11to o chama,do para o serviço. Cada escala de
sobreaviso será, no máximo, d~ vinte e quatro horas. As
·horas d_e sobre~viso_,_ para todos os efeitos, serão contadas à rãzão de 1/3 _(um terço) do salário normal.
§ 311 Considera-se de prontidão o empregado que ficar nas dependências da Estrada, aguardando ordens. A
escala de prontidão será, no máximo, de doze horas. As
horas. de prontidão serão, para todos os efeitos, contadas
à razão de 2/3 (dois terços) do salário-hora normal. _
§ 49 Qu_ando, no estabelecimento __ou dependência
em- que se achar o erripregado, houver facilidade 4e ali~
mêntação, as doze 'horas de prontidão, a que s_e refere o
parágrafo anterior, poderão ser contínuas. Quando n_ão
exiStfr essã facilidade, depois, de seis horas de prontidão,
haverá sempre um i11tervalo de uma hora para cada refeição, que não serâ, nesse caso, computada como de serviço.
SEÇÃO Vlll

Dos Serv_iços de Estiva
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ArL 278 _ R~vogado pela Lei n~' 4.860, de 26- de novemQro_ de 1965 (DO de 29-11~65), que revogou a Leí n'i'
3.165, de 1_9 de junho de 1957, a qual havia dado redação
a este artigo, não se restabelecendo a redação primitiva
(art. 29, § 39, da Lei de Introdução ao Código Civil).

.............................. -........
(À

=~:

.-... ;:-

~-.

ComiSsão de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DA C AMARA N° 52, DE 1983
{N~' 191J79, na C as? de Origem)
-Autoriza os agentes do Sistema Nacional do Crédito Rural a adotarem medidas fin_anceiras emergt:n-:

daiS, e dá outras providências.

!859

rais de reconhecida gravidade e que afetem as explorações agropecuárias.
Art. 5~> As medidas financeiras emergenciais mencionadas no artigo anterior compreenderão:
I - composiÇãCi dé dívidas de operações de crédito rural, na forma do § 1'i' deste artigo;
I I - concessão de empréstímos especiais de custeio e
investimento. necessários à manutenção do produtor na
atividade e à retomada das explorações atí11gidas, a juros
subsidiados de 7% (sete por cento) ao ano e prazo máximo -de 12 {doze) anos para as inversões fixas e de 5 (cin~
co), para as semifixas.
§ J9 As composições de dívidas alcançarão débitos
cuja:- liquidaGào seja. prejudicada em decorrência da
quebra de rendimentos ou de frustração de safras, observado o seguinte:
a) nas operações de custeio, o saldo devedor será reescalonado para pagamento em até 5 (cinco) prestações
anuais, mediante juros de 7% (sete por cento) ao ano;
b) nas operações de investimento, as prestações vencidas ou previstas para serem resgatadas com a safra atingida, acrescidas dos adicionais que seriam resgatados
juntamente com essas prestações, serão somadas para
amortização em até 3 (três) prestações anuais, vencíveis
após a última prestação estabelecida no instrumento de
crédito original, Incidindo sobre os valores prorrogados
juros de 7% (sete por cento) ao ano.
§ 29 Tanto as composições de dívidas como os empréstimos especiais só s&ao concedidos a agropecuaristas efetivamente prejudicados, mediante exame de cada
caso em particular e à luz de laudo técnico que Cf:?mprove
-os prejutzos sofridos e a conveniência de realização do
negócio.
Art. 6" As operações resultantes das medidas finan~iras _emergenciais ptt:Vf~tãS nesta lei serão J~financia
~dàS])éTÕBanco CenÚai do Brasil, à conta do Fundo Geral para· a Agricultura e Indústria -- FUNAG RI.
Parágrafo único. OS a8entes do SNCR poderão optar pela utilização de recurs_os próprios para a realização
dos negócíos:- -Nesta hipótese, ser-lhes-á assegurado
subsídio em montante total que lhes permita a percepção
d_a remuneração que normalmente teriam com a reali~
za..Gào_ das operações em condições normais.
Art. 79 O Conselho Monetário Nacional, no prazo
de 60 (sessenta) dias, expedirá, através do Banco Central
do Brasil, a regulamentação necessária à perfeita execução desta lei pelos agentes do SNCR.
AI'L- 8~> Esta IeLen~ra em vigor na data de sua publicação.
Art,

9~>

Revogam~·se

as disposições em contrário.

.
LEGISLAÇÃO PERTINENTE

O Congresso.

~acional

decreta:

Art. }9 As instituições bancárias e creditícias concederão prorrogação_de prazo, pelo perfodo de l (um) ano,
para 0 pagamento dos financiamentos coricedidos a agricultores inadimplentes à época do vencimento do contra-

to.
Art. 29 A garantia exigível para a prorrogação de
qoe trata o artigo anterior ccmsistirá nas colheitas não
comercializadas pelo agricultor, tendo em vista o gê11ero
e observadas as disposições da Lei n" 492, de 30 de agos.__
to__de 19~7... ...
Art. 31' - "o disposto nos artigos anteriores não vedará
a realização, pelos agricultores, de outras operações com
os estabelecimentos de crédito.
Art. 41' Ficam os agentes do Sistema Nacional do
Crédito Rural- SNCR, criado pela Lei n9 4.829, de5 de
nov~m~ro de 1965, autorizados a adotar, na forma dare·
gulamentação que for expedida pelo Conselho Mon~
târio NacíOOal, as-ffiedidas financeiras emergenciais previstas nesta lei, sempre que ocorrerem, em suas respectivas ãreas de atuação, problemas de insolvência no meio
rural, decorrentes de fenômenos naturais ou conjuntu·

LEI No 492, DE

30DÉ AGOSTO DEI937

Regula o Penhor Rural e a Cédula Pignoratfcia.
CAPITULO I

Art I'i' Constitui-se o penhor rural pelo vínculo real,
resultante do registro, por via do qual agricultores ou
criadores sujeitam suas culturas ou animais ao cumprimento de obrigações, ficando como depositários daqueles ou desses_
Parágrafo único. O penhor rural compreende o penhor agrícola e o penhor pecuário, conforme a natuareza
da coisa dada em garantia.
Art. 2~> Contrata-se o penhor rural por escritura
pública ou por escritura particular transcrita no registro
imobiliário da comarca em que estiverem situados os
bens ou animais empenhados, para valimento contra terceirós.
§ }9 A escritura particular pode ser feita e assinada
ou somente assinada pelos contratantes, sendo sobscrita
por duas testemunhas.
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§ 2'i' A escritura deve declarar:
I-

os nomes, prenomes, estado, nacionalidade, pro-

fissão e domicílio dos contratantes;
II- o total da dívida ou sua estimação;
III - o prazo fixado para o pagamento;
IV- a taxa dos juros, se houver;
V- as coisas ou animais dados em garantia, com as
suas especificações, de molde a individualizã-los;
VI - a denoninação, confrontação e situação da propriedade agrfcola onde se encontrem as coisas oU animais empenhados, bem assim a data da escritUra de sua
aquisição, ou arrendamento, e o número de su_a trancrição_ imobiliária;
VII- as demais estipulações usuais no contrato de
mútuo._
Art. 3"' Pode ajustar-s~ o penhor rural em grantia de
obrigaÇões de terceiros, ficando as coisas ou animais em
poder do proprietário e sob sua responsabilidade, não
lhe sendo lícito, como _deposítã.río, dispor das mesmas,
senão com o consentimnento escrito do credor.
§ l9 No caso _deJal~imento do devedor ou_do_te(cei~
ro penhorante, depositário das coisas_ ou animais- empenhados, pode o credor_ requerer ao juiz-corripetente sua
imediata remoção para o poder do depositário, que nomear.
§ 29 Assiste ao credor ou endossatãrio da_cédula rural pignoratlcia direito para, sempre que lhe convier, verificar O estado das coisaS ou -ãi1.imais dados em gãrarilia-, -inspecionando-os_onde se acharem, por si ou por interposta pessoa, e de solicitar a respeito informações escritas do devedor.
§ 39 A provada resistência ou recusa deste ou de
quem ofereceu a garantia no cumprimento do dis_p_'?s_to
no parágrafo anterior, importa, se ao credor convier, no
vencimento da dívida e sua irii.ediata exigibilidade.
§ 49 Em caso de abandono das coisas ou animais
empenhados pode o credor, autorizando o juiz comPe~
tente, encarregar-se de os guardar, administrar e c_onservar.
Art. 49_ lndepende o penhor rural do consentimento
do credor hipotecáriO, ·mas não lhe prejudica o direito de
prelação, nem restringe a extenão -da hipoteca, ao ser
executada.
§ !9 Pode o devedor, independentemente de consentimento do credor, constituir novo penhor rural se ovalor dos bens ou dos anim.ai_s exceder ao_ da q_ívida_ant,_e~
rior, ressalvada para esta a prioridade de pagamento.
-§ 29 Paga uma das dívidas, subsiste a garantia para a
outra, em sua totalidade.
§ J9 As coisas e animais dados em penhor garantem
ao credor, em privilégio especial, a importância da dívida, os juros, as despesas e as demais obrigações constantes da escritura.
Art. 59 Entre os_ direitos do credor pignoratlcio es~
pecificados na escritura compreende--se ainda:
I - o valor do seguro dos bens dos animais empenhados, no caso de seu perecimento;
I I - a indenização a que estiver sujeito o causador da
perda ou deterioração dos bens ou animais empenhados,
podendo exigir do devedor a satisfação do prejuízO sofrido por vicio ou defeito Oculto;
III -o preço da desapropriação ou-_da requisição dos
bens ou animais, em caso de utilidade ou necessidade
pública.

- III- madeira das matas, preparada para o corte, ou
em toras ou já ressada e lavrada;
IV - lenha cortada ou carvão vegetal;
V- máquinas e instrlnTientoS agrícolas.
· Art. 79 (Decreto-lei n9 4.360, de 5 de junho de 1942,
art. !9)- O prazo do penhor agrícola não excederá de
dÕis anos, prorrogável por mais dois, devendo ser men- ·
danada, no contrato, a épOca da colheita da cultura apenhada e, embora vencido, subsiste a garantia enquanto
subsistirem os bens que a constituem.
§ (9 Sendo o objetivo do penhor agrícola a colheita
pendente ou em via de formação, abrange ele a colheita
imedíatamente seguinte no caso dr; frustrar-se ou ser in~
suficiente a dada em garantia. Quando, porém, não quiser ou não puder o credor notificado com 15 dias de antecedência financiar nova safra, fica o devedor com direito de estabelecer com terceiro nOva penhor, em quantia
máxim-a equivalente ao primitivo cOntrato,
considerando-se qualquer excesso apurado na colheita
apenhado à liquidação da dfvida anterior.
§ 29 Nesse caso, não chegando as partes a ajustâ-lo,
assiste ao credOr o -direito de, exibiri.do a prova do tanto
quanto na colheita se lhe consignou, ou se apurou, ou de
ter-se frustrado no todo ou em parte, requerer ao juiz
competente da situação da propriedade agrícola que faça
expedir mandado para a averbação de estender-se o penhor à colheita imediata.
---§ 39 Da decisão do juiz cabe o recurso de agravo de
petição para a Corte de Apelação, interposto pelo credor
ou pelo devedOr.
§ 49 A prorrogação do prazo de vencimento da dívi~
da garantida por penhor agrícola se efetua por simples
escrito, assinado petaS partes e averbado à margem da
transcrição respectiva.
Art. 89 Pode-se estipular, na escritura de penhor
. agrícola, que os frutos, tanto colhidos e conVenientemente preparados para o transporte, sejam ~emetidos pelo
devedor ao credor, ou para que se torne simples dCpositário dele, ou para que os venda, por conta e segundo as
instruções do devedor ou os us_os e costumes da praça,
marcando-se os prazos e quantidades das remessas.
Parágrafo único. Nesse caso, o credor, sujeito às
obrigações e investido dos direitos de comissãrio, pi-eStá=
rá contas ao devedor, de cada venda que for realizado.
Art. 99 Não vale o contrato de penhor agrícola celebrado pelo locatário, arrendatário, colono ou qualquer
prestador de serviços, sem o consentimento expresso do
proprietário- agrícola, dido previamente ou no atO da
constituiÇão do penhor.
Parágrafo único. Na parceria rural, o penhor somente pode ajustar-se com o consentimento d_o outro parceiro e recai somente sobre os animais do devedor, salvo es-tipulação diversi.

LEI No 4.829, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965
_ ln_stitucionaliza o Crédltq Rural.
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO 1

SEÇÃO I
Do Penhor Agricola (1)
Art. 6ço Podem_s_er objeto d~ penh_or agrícola:_
I -colheitas pendentes ou em via de formação, quer
resultem de prévia cultura, quer de produção espontânea
do solo;
II- frutos armazenados, em ser, ou beneficiados e
acondicionados para venda;

Disposições Preliminares

Art. l_9 O crédito rural, sistematizado nos termos
desta Lei, será distribuído e aplicado de_ acordo com a
política de desenvolvimento da produção rural do País e
tendo_em vista o bem-estar do povo.
Art._ 29 Corisidera-se crédito rural o suprimento de
recursos financeiros por entidades públicas e__estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a
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suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades
que se enquadrem nos objetivos indicados na_legisla_ção
em vigor.
Arl 39 São objetivos específicos de crédito rural:

I -estimular o incremento ordena:do dos investimentos furais, inclusive para armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua
prõp"riedade rural;
I I - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuãiios;
III- possibilitar o fortalecimento econômico dos
produtõs rurais, notadamente pequenos e médios;

IV -incentivar a introdução de métodos racionais de
produção _yisandQ_ap aumento da produtividade e à melhoria do_padr~_o de vida das populações rurais, e à ade-quada defesa do solo;
Art. 49 O Conselho Monetário Nacional, de acordo
com as atribuições estabelecidas na_Lei n9 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, disciplinará o crédito rural do País e
estabelecerá, com exclusivamente, normas operativas
traduzidas nos seguintes tópicos:
I - avaliação, origem e dotação dos recursos a serem
aplicados no crédi_to rural;
II- diretrizes e instruções relacionadas com a aplicação e controle do crédito ru_ral;
III- critérios seletívos e de prioridade para a distribuição do crédito rural;
IV- ftxação e ampliação dos programas de crédito,
abrangendo todas as formas de suplementação de recursos, inclusive refinanciamento.
Art. 59 ó cumprimento das deliberações do CanSe~
lho Monetário Nacional, aplicáveis ao crédito rural, será
dirigido, coordenado e fiscalizado pelo Banco Central da
Repúblii::a do Brasil.
Art. 6_9_ Compete ao Banco Centrãt da República do
Brasil, como órgão de controle do sistema nacional de
crédito rural:
I - sistematizar a ação dos órgãos financiadores e pro~
mover a sua coordenaç.ão com os que prestam assistência
técnica e ec_onômica ao produtor rural;11- elaborar planos globais de aplicação d_o crédito
rural e conhecer de sua execução, tendo em vista_ a _avaliação dos resultados para introdução de correções cabí~
veis;_
III -determinar os meios adequados de seleção e
prioridade na distribuição do crédito rural e estabelecer
medidas para o zoneamento dentro do qual devem atuar
os diversos órgãos financiadores em função dos planos
elaboi'ados;
IV -lnce~f.ívã.r- a expansão da rede distribuidora do
crédito -rural, especialmente através de coopeÍ'ativas;
V- estimular a ampliação dos programas de crédito
rural, mediante financiamento aos órgãos participantes
da rede distribuidora do crédito rural, especialmente aos
bancos corri sede nas áreas de prõdução e que destinem
ao crédito rural, mais de 50% (cinqüenta por cento) de
suas aplicações.

CAPITULO II
Do Sistema de Crédito Rural
Art. 79 Integrarão, basicamente, o sistema nacional
de crédito rural:
I - o Banco Central da República do Brasil, com as
funções indicadas no artigo anterior;
II- o Banco do Brasil S/ A, _atrav~ de ~ua_s carteiras
especializadas;
III- o Banco de Crédito da Amazônia S/ A e o Banco_ do Nordeste do Brasil S/A, através de suas carteiras
ou departamentos especializados;
IV- o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.

DIÃRIO DOCO~GRESSO_NACIONAL(Seção ll)
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§ I"' Serão vinculados ao sistema:
I - de conformidade com o-disposto n:l Lei n9 4.504,
de 30 de novembro de 1964:
a) o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária -

lBRA;
b) o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrãrio
-INDA;
c) o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico
- BNDE;
II- como órgãos auxiliares, desde que operem em
crédito rural dentro das diretrizes fixadas nesta Lei:
a) Bancos de que os Estados participem com a maioria de ações;
b) Caixas Ec.onômicas;
c) Bancos privados;
d) Socie_dade de crédito, financiamento e investimento;
e) Cooperativas autorizadas a operar em crédito rural.
§ 2"' Poderão articulai':.se no- sistema, mediante convênios, assistência- técnica e ecóiiôffiica- ao prOdutor rural, cujos serviços sejam passíveis de utilizar em conjugação com o crédito.
§ J9 Poderão inCOrpora-r-se ao sistema, além dãs en~
tidades mencionadas neste .artigo, Outras que o Conselho
Monetário Nacional venha a admitir.

Às Comissões de Agriculturã,

di! Economia

e de

Finanças

PARECER

E lido o seguinte.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1983
Altera _dispositivo da vigente Consolidação das
Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 O§ 19 do art. 477 da Consolidação das Leis
do Trabalho, passa a vigorar com a seguinte redação:
,_"§]I' O pedido de demissão ou recibo de quitação
de rescisão do contrato de trabalho, quaJCtuer- <tue
seja o tempo de serviço do empregado, somente será
válido quando feito com a assistência do respectivo
SindiCato, ou na falta deste, perante a autoridade do
Ministério do Trabalho."
ArL 211 Esta lei entrará em vigor na data de_ sua
publicação.
Art. 3<?

Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Cuida o presente projeto de eliminar do texto vigente
do§ I~', do art. 477. CLT, a possibilidade de os contratos
de_ trabalhadores com menos de um ano de tempo de serviço serem rescindidos sem a assistência do Sindicato
rew.ectivo óu da autoridade do Ministério do Trabalho.
T:,rata-se de ~ugestão oferecida pelo Sindicato dos Sew
curítários de São Paulo, durante o J9 Encontro Nacional
dos Securitários, realizado em Fortaleza, que acolhemos
e tentamos transformar em lei, com a colaboração de
nossos ilustres pares;
Sa(a de Sessões, 19 de maio de 1983. -Nelson Carneiro,

PARECER N• 416, DE 1983
LEGISLAÇÃO CITA DA
Da ('omissão de Constituição e Justi<;a, sobre o
Projeto de Lei da Câmar:i n\> 113, de 1982 {n9 1.422B, de 1979, na Câmara dos Deputados), que "dá
no1·a redaçào ao art. 280 da Lei n9 5.869, df 11 de janeiro de 197.3 - Código de Processo Civil ...

Relator: Senador José Fragelli.
O projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, altera a redação do art. 280 do CódigO de Processo Civil, com o objetivo de_ estabeler, nas ações de rito
sumaríssimo, que, finda a instrução e antes de pf-oferír ~
sentença, o Juiz conceda a palavra às partes, para que
produzam suas alegações finaís.
A matéiia foi aprovada na Outra Casa legislativa com
parecer favorável de sua douta Comissão de Constituição e JuStiça, quanto iõS aspectos da juridiCidade,
constituciOnalidade, e boa técnica legislativa.
No mérito, entendemos ser a inovação útil e mesmo
necessária, haja vista ter a Prática forense derrionstrado
que, depois da instrução, ê possível tenham as partes argumentos relevantes de direito e de fato; a serem oferecidos ao Juiz da causa. Negar-lhes essa oportunidade, se
não configura cerceamento na dd'esa de seus interesses,
pelo menos constitui uma ~estrição, que o projeto, agora,
afasta.
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
projeto.
Sala da Comissão, 18 de maiO-de 198-3.-- Murilo 'nadaró, Presidente- José Fragel/i, Relator- Helvfdio Nu-

nes- Alfredo Campos- Hélio Gueiros- José lgnáclo
-João Calmon- Martins Filho --Passos Pórto.
O SR. PRESlDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vat à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai serlido pelo Sr. 1~'
Secretá.rio.

CONSOLipAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Art. 477. E assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo
contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, o direito- de h a ver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuhei"ãção qUe tenha percebido na mesma empresa.
_§ 1<~ O pedid9-de demissão ou recibo de quitaçãÕ de
rescisão do contrato de tra_balho1 _firmãdo por -emprega-_ do com ina!s de l(um) ano de serviço, só serâ vâlido
quando feito com a assistência do respectivo Sindicato
ou perante a autoridade do Ministério do Tra6alho.
§ 211 O instrumento de rescisão ou recibo de quitação,
qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do_
contrato, deve _ter especificada a natureza de cada parce- la paga ao empregado e discrimiilado o seu va(or~ sendo
válida a quit.ilção, apenas, relativamente às mesmas parcelas (V. Súmula TST 41, no apêndice).
§ 31' Quando não existir na localidade nenhum dos
órgãos previstos neste artigo, a assistência será prestada
pelo Representante do Ministério Público, ou, onde houver, pelo Defens-or Público e, na falta ou empedimento
deste,_ pelo Juiz de Paz.
§ 49 O pagamento a que fizer jus o empregado será
efetuado no ato da homologação da rescisão do contrato
de trabalho, em dinheiro ou em cheque visado, conforme
acordem as parte~_._ sa)v_o se o empregado for analfabet_o,
quando ·o· pagamento somente poderá ser feito em ái-=
nheiro.
§ 59 Qualquer compensação no pagamento de que
trata o parágrafo anterior não poderã exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado (Redatão
art. e§§ L5584, 26-6-70, DOU 29-6-70- LTr 34/521).

(Ãi ColnissõeS de Constituição e Justiça e deLegislação Social.)
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O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- O projeto que
vem de ser lido será publicado _e remetido às comissões
competentes.
Sobre a meSa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo
J 9-Secretário.
f!:_ lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 670, DE 1983
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"C" dO Regimento Interno, para o Oficio ..S" n" 23, de
1982,
Sala das Sessões, 19 de maio de 1983. -Humberto Luw
cena.
O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requerimento, que acaba de ser lido, será publicado e incluído
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Híi oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pretendo, nesta tarde, fazer algumas considerações
sobre o desenvolvimento tecnológico do nosso País.
O culto do no_vo, do_moderno, original é característica
marcante de no·ssa época. Levado às vezes ao exagero,
pode contribuir para obscurecer parcelas da identidade
nacional que seria imperioso preservar, porquanto a superação de uma realidade incapaz de contentar-nos há
de ser entendida, antes de tudo, como processo evolutivo
que se volta para o futuro, mas não desconsidera as
lições do passado, nem esquece características que, afinal, informam o Caráte_r de um povo.
Nação jovem, nossos primeiros passos foram dados
no momento em que as grandes potências européias dis-putavam a hegemonia mundial com base nas conqu~stas
comerciais e técniCaS: deterínin~tes qo surgimento da
Id_ade Moderna. Ta.lvez por isso mesmo sejamos sensíveis ao apelo de tudo qua:nto parece inovador e
inclinemo-nos, por· Vezes, a aceitar, sem maiores discusw
sões, propostas marcadas pela modernidade.
Estas considerações podem aplicar-se à questão do desenvolvimento tecriólógico: Sua necessidad_e é urna das
unanimidades nacion~is _e ninguém se atrev-eria_ a negãw
la. Mas ê preciso ter cuid_ado de não elevá-la à categoria
de dogma, capaz de prescindir de debates, dos quais,
como convém a nação democrática, devem participar todos os segmentos da_ coletividade.
Para alcançar eSse desenvolvimento tecnológico, porw
tanto, é mister estratêgia- deliberada, cuja proposição se
faça com fundamento em constante prospecção de carências e ·oportunidades.
Tal estratégiá- deve adl!quar-se as condições e características do País, bem como às peculiaridades de suas diversas Regíões. Deve também, por outra parte, voltar-se,
em sua reverberação externa, para a melhoria da capaciw
dade de negociação,-possibilitando seletividade das importações e diversificação dos fornecedores, e
concentrar-se em setores que apresentem conjunturas favoráveis, ou de importânçia essencial.
Desenvolvimento tecnÔlógico é, enfim, fator de dinamismo e produtividade dos sistemas econômicos. Deter~
mina a capacidade de suprir necessidades imediatas da
sociedade; a possibilidade de alcançar objetivos de prosperidade e justiça social. Ademais, sua influência sobre a
vida nacional - como já se disse - condiciona relacionamentos com outros sistemas sócio-econômicos, num
quadro de crescente interrelacionamento entre os povos.
A interdependência em matéria tecnológica é aceita,
portanto, como dado irrecusável. Da mesma forma que
em termos de disponibilidade de bens, a independência
absoluta tornawse cada vez mais irreal, inatingível, até
mesmo para as nações de elevados níveis de prosperidade,
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No entanto, embora sem alcançar completa autonomia tecnológica, empenham-se os países desenvolvidos

em manter ou conquistar posição de _destaque na pesquisa e- na inovação técnica, buScando auferir vantagens
comparativas na produção de bens e serviços. Esses dois
pólos, a um só tempo antagónicos e complementaresa interdependência_e a competição pelo avanço tecnológico - fazem-se s_f:nlit _n_o çotidiano de todas essas_
nações, írldependentemente de seus regimes políticos.

Países que, como o Brasil, encontram-se ainda em desenvolvimento, precisam realizar esforço análogo, colocando entre suas prioridades progressiva redução da_de-:_
pendência tecnológica, mesmo porque, cumpre ressaltar,
dependência nesse campo implica não somente a n-ecessidade de adquirir de outras nações o conhecimento de
processos técnicos, equipamentos e materiais indispensáveis ao crescimento econôt'nico e ao bem..:e.star soCfat....:.. ó
que, diga~se, jâ significa arCar com elevados custos e,
como também, talvez mais grave·, colocar~se em poSição
vulnerável ante a disponibilidade desses processos, equipamentos e materiais. Mais que isso, dependência tecnológica reduz. a soberania, na proporção em que li[nlta ã
capacidade de gerir autonomamente o próprio processo
de desenvolvimento. __ _
O nosso País reclama, portanto, esforços de amplo programa no campo cientffico e teCiiológico, inclusive para
fazer face à concorrência iritern"acional. sem á larga L,ttili-_
zação de tecnologia autóctone, todo um_ processo de
crescimento pode sucumbir pela excessiva dependência
externa. Precisamos, em vista disto, estar atentos às
oportunidades.
Dentro deste quadro, o avanço no campo da informática nos deve impelir a procurar entender os rumos e tendênciás desse processo no País, verificar suas itiiplicações
e adequá-las às nossas necessidades e cultura.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram neceSsários mllhares de anos para que o homem dei~asse de tirar o seu
sustento apenas do extrativ"isffio_ de frutos e raí;!.~, da
caça e da pesca; abandonasse a Vida em pequenos grupos
nômades e se fixasse à terra; estabelecesse culturas; criasse as primeiras vilas; fizesse florescer, enfim, novas formas de vida e de relações econ-ômicas e sociais.
··
Destituída de rupturas notáveis, cada grande transformação sendo completada num período de várias gerações, permitindo ao homem e à sociedade adaptaremse aos tempos e costumes emergentes sem deixarem totalmente_-de lado as tradições e modos do passado próximo.
Todavia, a partir do Renascimento, no qual alguns enxergam espécie de preparação do espírito da Humanidade para a expressiva mudariça que se dciría a seguir, começaram a processar-se cortes mais bruscos entre o passado e o presente. E fOi Coino o· conjunto de- ahei:iÇõe5
operadas pela Revolução Industrial que esse processo
atingiu seu momento culminante.
A Revolução Industrial lançou seus efeitos sobre a
Humanidade em todos os continentes, ensejando novas
maneiras de organização ecOnômica, social e política: o
deslocamento dos centros de poder do campo para as cidades, o surgimento de novas profissões, especialiZações,
hábitos-de consumo e relações de trabalho.
Diverso tem sido o proCesso de industrialização nos
países e continentes. Em muitos, esse -processO se realizou com intensidade; em outros, ainda está por
consolidar-se, criando e acirrando contradições em sociedades onde convivem mOdOS e costumes da civilli.ição
agrícola e da civilização industriai, viabilizaçã_o, à corita
disso, equânime distribuiçáó--dOs benCfícios inegavelmente proporcionados pelo progresso tecnológico.
Nem bem a Revolução Industrial começou a solidar,
portanto, a civilização que fez surgir e já começa a ser superada por outra: a infoiinatlzada.
Esta nascente revolução altera as condições nas quais
se encontram os países em desenvolvimento, como é o
caso do Brasil. Porque agora são três as civilizaçõ"eS com
as quais conviver, em estágios distintos, numa mesma sociedade e a um só tempo.
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Se a Revolução Industrial não con_seguiu, em quase
trezentos anos, espraiar de forma equitativa os seus efeitos sobre todas as nações, é_de esperar que a da informática, processando-se em ritmo infinitamente mais rápido,
seja ainda mais seletiva, deixando à margem e às voltas
com serfissimos problemas todos quantos não forem capazes de se preparar para recebê-la.
As rupturas traumáticas na passagem da civilização
agrícola à industrial - mas, mesmo assim permitindo
acomodações - serão _agora ainda mais bruscas, não
deixando_lugar àqueles que a tempo não se adaptarem as
transformações que ocorrem nos dias atuais.
Processo tão dinâmico de transformação pode ampliar
o fosso que separa os países mais desenvolvidos dos me110s_ desenvolvidos. Incumbe, pois, aos menos afluentes
s·erem inovadores, criativos, previdentes e empreendedores, como forma de assegurarem o seu crescimento.
O Brasil precisa, como tem feito, estar cada-Vez mais
atento a essa revolUção. PreciSamos dominar a tecnologia no setor e, dado à sua importância para o desenvolvimento regional e nacional, comandar o processo de mudanças que a ·sua evolução vai provocar na sociedade
brasileira.
Aliás, o Governo, todos reconhecem, tem agido com
determinação visando acelerar a política de informática.
Como ocorre em muitos outros países, busca desenvolver rapidamente o setor, inclusive protegendo-o, como
fonna de preservá-lo.
A partir do momento ein que Os computadores importados aqui instalados constitufram um amplo parque de
recurso-s computacionais disseniinados nos setores público e privado-, tornou-se evidente para toda a nação a necessidade de estabelecimento de uma política para o seto r, -o que levou acertadamente o Gove_rno Federal, em
1972, à instituição da CAPRE- Comissão de Coordenação das.Atividades de Processamento Eletrônico, que
tinha como finãlidade "adotar e propor medidas visando
·a racio~alização dos investimeritoS gÕvemamentais na
área e a elev.lção da produtividade na Utilização dos
equipamentos de processamento de dados instalados e a
instalar".
À medida em que cresCia o parque coffiputacional do
país, disseminava-se a noção de que o acesso às tecnologias de prpduto e processo dos equipamentos de processamento de dados_ era fundamental num mundo crescentemente polarizado entre nações produtoras e consumidoras dessa mercadoria vital.
Iniciou-se, então, o processo de criação de uma indl1súiit ·naclonal no setor, estabelecendo um sistema de reserva de mercado para os segmentos dos minicompuiadores e seus periféricos e autorizando a inStalação de empresas @cionais, atravês da compra de tecnologia no
mercado externo.
À proporção em que o segmento industrial ganhava
expressão, com as empresas já comercializando os seus
produtos, ganhava corpo a noção de que a agência governãmental ligada- -à- aiiVid8.de deVeifã. -sOfrer IDodificações e ser diretamente subordinada à Presidência da
-República para melhor lidar com um assunto cuja caracT€i1'Stica maiS marcafile "é a sua rüitu_reia eriiiiiente'niebte
estratégica e multissetorii:tl.
Em 1979 foi, assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
errada a Secretaria Especial de Informática - SEI, com
a finalidade de ass.essorar na formulação da polítiCa fiacional de informática e coordenar sua exeCuçàó,- coirio
órgão superior de orieri(ação, planejamento, sUpervisão
e fiscalizaç-ãO, "tendo em vista, especialmente, o desenvolvtm.ento CieTitífíéO e teC"Oológico do setor.
COrri' a· ·c-naÇãó da SET. a Presidência da RepúbHca
apro\iaVá à dlrêlriiCS--para -urilifpolítica nacfoitã.l de ínformática, cUjO Otijetivo Central é a c<i.pacitação-teCnológica-âo País no setor visando o melhor atendimerito dos
programas prioritários do desenvOlvimentO ec_onômiCo e
si:ICíal e o fort;J.lecimento do po-der nacionã.L
O conjunto das diretrizes presidenciais editadas pelo
Presidente João Figueiredo- Matriz a partir da qual seria formulada toda política de informática do País, e cuja
plena informação encontm-se ainda em curso - enfoca
de modo sistémico instrumentos de sua ação e execução.
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Percebia-se entãQ. pela primeira vez, o alcance e o pote_p_çj_a! revolucionãriq __ çla tecno!_ogia da ioformãtíca,
através da sua penetração nos demais setor-es de atividades econômica, social e poHtica. Começava a consolidarse, assim, o sistema industrial e a feição que aS ãt1vídades
produtivas assumirão nas próximas décadas. Esboçavase de forma inédita também, a definir uma poHtica cujos
efeitos mais_significatiVos situam-se num horiz.onte"alargado no tempo.
Os países desenvolvidos foram, como se sabe, os primeiros a p-erceber o potencial revolucionário da tecnologia da informátiCa e nela passaram a investir maciçamente, canalizando recursos financeiros com vistqs ao financiamento dos esforços de pesquisa e desenvolvimento,
além da definição e implantação de significativos programas de aquisições governamentais, essenciais para a consolidação da indústria em termos domésticos e, ulteriormente, em dimensões internacionais.
O Japão, pafs que tem constantemente surpreendido o
mundo com o se1,1 desempenho em vários setores de atividades, pratica um forte regime de proteção_ e financia
quase todo o esforço de pesquisa e desenvolvimento de
sua indústria de informática, garantindo~lhe o mercadO
doméstico e _financiando-lhe as exportações, através de
progr::tmas governamentais específicos.
Os Estados Unidos, e apenas para oferecer mais um
ex.emplo à consideração da Casa, país líder na indústria
da informática, preservador da livre iniciativa e que não
aceita parceiros comerciais que praticam qualquer espécie de protecionismo e subsídio, dispõe do "Buy American Act" e, através de vultosos contratos governamentais, financia a Pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, o que permite às suas empresas se manterem na liderança a nível internacional nesse setor tão importante.
Nos demais países desenvolvidos a situação não assume
contornos diferentes.
Hoje, cerca de cinqüenta por cento dos equipamentos
Ínsta!ado-s no País são de fabricação nacional. Isso é tanto mais importante qUando se sabe que, há pouco mais
de cinco anos, essa participação era praticamente nula.
A -índústria nãciOn"al compreende, agora, quase uma
centena de _empresas responsáveis por milhares de empregoS direiOs e também por inuitos empregos indiretos
e responde por significativa parcela da renda nacional. O
parque computacional brasileiro é formado por expressivo núinero de equipamentos, inclusive projetados internamente.
Abriram-se novas oportunidades propiciando contribuições valiosas para o desenvolvimento em setores tais
como a fabricação de equipamentos, o controle de processos industriais, a automação bancária, os centros de
processamento de dados, as casas de ""software", entre
outros.
Esse_avanço demonstra claramente o acerto na adoção
da política em vigor. Precisamos, portanto, mantê-la,
aperfeiço~-la, e acionar alguns mecanismos de fomento,
Sr. Presidente, .Srs. Senadores:
Poder-se-ia argumentar que tão sofisticadas tecnologias não deveriam constituir preocupação para nós brasileirps, porquanto- nem sequer cumprimos integralmente o ciclo da irldustrialização. Poder-se-ia até proclamar
deva ser o processo sob restado, à vista do falacioso argumento do desemprego decorrente da automação.
~1\fa verôade~ a- eVolUção no -campo dã informáticajâ é
irreVersív-el no mundo inteiro-.
O Sr. }l,fário Jlr!aia -

Permite V. Ex• um aparte?

O-SR. MARCO MACIEL- Com prazer, ouço V.
Ex~, Senador rviário Maia.
O Sr. Mário /l-faia- Nobre Senador Marco Madel, é
com atenÇão qU:e ouçO a expásição que V. Ex~ faz nesta
tarde, no plenário do Senado Federal. Achamos que é da
mais alta importância o assunto que V. Ex• está abordando, porquanto os países como o Brasil, que ainda se
colocam na área do Terceiro Mundo, coino os pafses
subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, hão
que fazer um esforço sobrc-hwnano, um esforço de concentração de todas as energias para que possamos ultra-
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passar, queimar as etapas que nós não conseguimos alcançar, até agora, no campo do desenvolvimento, para
alcançar esta fase em que a Terra estâ entrando, que é o
mundo das comunicações, -atraVés-da eletrônica, da microeletrônica, dos microcomputadores, dos microprocessadores que as nações desenvolvidas, corilo as que V.
Ex' acaba de citar- o Japão, os Estados Unidos, a Inglaterra - estão usando e que, em verdade, constituem,
já no presente, uma revolução de tal ordem, adiantamento tecnológico que já se começa a chamar os momentos
históricos atuais que estamos vivendo da civilização pósindustrial. Acreditamos, com o noticiAria e a pouca leitura que temos do assunto ...

O SR. MARCO MAC!EL -

Não apoiado.

e, em decorrência, eiíminando as vantagens comparativas dos países detentoreS de mão-de-obra abundante.
_Q__desenYolvimento dessa tecnologia está possibiHtando notável progresso nos mais variados s:ampos da ati_vidade humana: sem ela não se pod_e cogitar, diria mesmo,
de asSegurar-se um dese~volvimento auto-sustentado.
Convém, portanto, participar_ ã:tivaniente -desse--prOcesSo, que s~ conStitui numa decorr~ncia natural da evoluçãO dos novoS tempos. E em realidade jmQõe-se fazêlo, de vez que, em si mesma, nenhuma tecnologia é boa
ou má, depende do fim ao qual é chamada a contribuir,
consistindo_ o problema central em adequá~Ia à dotação
de meios e às condições do ambiente físico e humano no
qual se vai inserir.
O Sr. Virgílio Távora -

O Sr. Mário Maia- •.• que nós haveremos de concentrar todos os esforços para que alcancemos esse aCompanhamento do desenvolvimento tecnológico que o
mundo está buscando neste instante. E: por isso que modestamente, não querendo absolutamente menosprezar o
trabalho efetivo e as finalidades_ precípuas do Serviço
Nacional de Informações, SNI, nós, ao chegarmos a esta
Casa,. propusemos uma lei qUe trariSfórmava o Serviço
Nacional de Informações, a Secretaria Especial de Informática e a Escola Naciona!"de" Informacões, com tOdOs
os seus acervos, em uma entidade mais abrangente, em
uma entidade nacional, usando todo o acervo dessa estrutura do SNI e as suas dependências; para se Criii.r, então, um Instituto Nacional de Telemática e Teleinformá~
tica ou talvez até um MiniStériO dá Telerriática e da te-=.
leinformática. Portanto, aChaffiãs Sei- da maior oportunidade a exposição que V. Ex• está fazendo, e creia V, Ex•
que nós estamos preocupados com esse assunto. Seremos
um dos cooperadores desse grande tema que V. Ex• enfoca com tanta precisão, nesta tarde, aqui no Senado Federal. Muito obrígad<? pela atenÇão.
O SR. MARCO- MACIEL - Meu caro Senador
Mário Maia, ouvi com muita atenção as observações que
V. Ex• vem de fazer sobre o assunto. Inicialmente, gostaria de dizer que, demonstrando grande conhecimento da
matéria, V. Ex• me faz aQiií"Jembrar a enorme significação que tem o setor da Informática Ilos mais amplos
campos da atividade humana. V. Ex• chamou a atenção
para o fato de que já hoje se denomina essa sociedade de
sociedade industrial, mas já há também quem a denomine de sociedade pós-industrial, e hoje já por mui_tos_a_pelidada- de sociedade inforinatiú.dã.
Essa sociedade pós-industrial tem na Informática- o
seu principal vetor. Acredito que, por isso mesmo, o desenvolvimento desse setor será importantísSíffio para o
País, não apenas pelos efeitos diretos que a Informática
pode ter no desenvolvimento nacional, mas também pelas transformações que esse setor pode operar em outros
segmentos da própria ação âesenVo!Vime:iitiSta, Ínclusive
propiciando o aparelhamento de recursos humanos, a
utilização de novas técnicas; o conhecimento de novas
saídas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades.
Por outro lado, quero dizer a V. Ex• que acho que,
graças à criação da SEI, o Governo dá já um tratamento
adequado ao assunto, porque, através dessa Secretaria
Especial de Informática, ele estabelece os parâmetros de
ação e cria, naturalmente, os mecanismos de estímulo.
Não participõ,-todavia, do e:nieridlmento de V. Ex•,
quando pretende que se institucionalize um Ministério
ou se transforme a atividade de Ministérios outros, porque o problema da Informática há de ter um tratamento
específico, especializado. Acredito que essa atividade poderá ter seu desenvolvimentO e poderá propiciar- as vantagens que dela todos nós esperamos, sem necessidade de
constituirmos uma instituição governamental de maior
porte ou mesmo criarmos um Ministério especificamente
para esse fim.
Mas, Sr. Presidente, Srs._Senadores, prosseguindo, diria:
Na verdade, a evolução no campo da Informática já é
irreversível no Mundo inteiro. Além disso a automação
está proporcionando elevadoS gari.hos de produtividade

Permite-se um aparte?

O SR. MARCO MAC!EL -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Virgílio Távora -Eminente Senador, inicialmente, em nome do Partido, nossas felicitaÇõeS Pela
atualidade do tema que, no momento, estâ ferindo, está
percutindo, tanto mais atual quanto hoje em dia- há
-como que um completo alheamento da maioria de nossas elites dirigentes para a transformação" que se realiza
da passagem dessa sociedade industrial para esta sociedade pós-industrial da qual a Informática é o carrochefe. Há dias, 1endo uma crítica - porque não é só o
Brasil que reclama que há os muito rícos e os muito
pobres, aqueles ricos ficando cada vez maiS ricos e os
pobres cada vez mais pobres- escritor gaulês Francois
de Closets, ele cita o verdadeiro estado de perplexidade
em que ficavam, na metade do século passado, aqueles
grandes condutores das finanças francesas, quafido descobriram que, ao lado da economia tradicional, qu~ vinha quase da Idade Média, aparecia a outra baseada na
era industrial, baseada na máquina. Da 'mesma maneira,
fazia a comparação: hoje em dia, nós _estamos completa- mente alheios- as exceções confirmam a regra- a esta
nova realidade, em que as gerações que se sucedem, principalmente aquelas mais novas, estão sendo completamente impregnadas. Quem diria Que, no passado, teríamos nós que _resolver qualquer problema de marketing,
fazendo uma simulação no computador? Isto parecia
::,Júlio Verne nos meados do século passado, com as suas
profecias quanto ao crescimento da tecnologia. Quem di~
ria que os própríos astrônomos poderiam calcular a quaHdade_e a qu~otidade da energia um quasar deste joga,
comparando e colocando dentro de computadores todos
os sinais, todas as gradações_que se poderia obter pela
variação dos impulsos recebidos por radar. É algo que
nos parece contos da Carochinha ou das mil e uma noites, mas que existem e tudo isto devldo à Informática. O
____ Governo, ao qual temos a honra, V. Ex• e nós do Partido
Democrático Social, de servir, deu, ao nosso ver, um
passo avantajadíssimo, que hã de se seguir de outros, inclusive umjã por V. Ex• aqui projetado, que foi a criação
~~ SEI e que achamos deve ser complementado, como
propõe V, Ex•, por uma ligação direta, absoluta, inuito
mais firme, com a Presidência da República, da mesma
forma que, para os problemas mais graves da nacionalidade_ o Conselho de Segurança N acióri"al o é. Desculpenos, nós que nos caracterizamos por sermos sintéticos
em nossas intervenções, termos nos alongado no aparte,
mas a matéria é de tal maneira fascinante. e achamos de
tal maneira importante para o futuro desta Terra, que
não fugimos à tentação de dizer tudo que aqui foi proferido.

6 sR. MARCO -MAcrEL - Meu caro Senador
Vergílio Távora, foi com muita alegria que ouvi as palavras de V, Ex~ e quero dizer .que as incorporo ao meu
pronunciamento, porque elas trouxeram uma_ notável
contribuição ao discurso, na proporção em que V. Ex',
cOm uln-a série de exemplos e argumentos, mostrou a importância que tem, no dia de hoje, para o nosso País, o
desenvolvimento de Tecnologia e, de modo especial, da
Informática. Será certamerite por este caminho que jremos construi[ o ilosso processo de desenvolvimento. De
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outra forma, gós continuaremos a sofrer gravissimas res~
tricões no nosso processo de cre.c:dmento, haja vista que,
hoje, quem não dómina a TecnolOgia corre o risco de ser
dominado por outras nações e países.
Mas, prossigo, Sr. Presidente:
Não é por ser a Tecnologia da Informática revolucio-nária - fascinante mesmo - deva~se incorpurá~la tão
Jogo surjam as inovações colocadas à nossa disposição
pelo seu rápido avanço. É preciso que as aplicações da
te.cnolagia guardem coerência com as nossas necessidades e possibilidades, requerendo correta e permanente
avaliação de oportunidades,
Os problemas devem, _portanto, ser tratad_os a partir
de agora, quando ainda é possível adotar as decisões ca~
pazes de prevenir seus efeitos, minorando-os quando negativos ou colocando-os a serviço do desenvolvimento
que queremos para o País e, sobretudo, no sentido do
bem~.estar comum.
Por isto necessitamos, cad_a vez mais, ampliar o debate
sobre as q~estões fundamentais envolvidas no desenvolvimento dessa tecnologia.
No Congresso Nacional o debate da matéria, sobret\1:do no período da legislatura que ora se instalou, estâ se
-f~zendo de forma intensa: exemplo disso ê o simpósio
para analiasar a po-litica para o setor que, por louvável
iniciativa d_o Senador Henrique Santillo, será realizado
por esta Casa em estreita colaboração com a Câmara dos
Deputados.
Urgem; põrém, ao lado do permanente debate em torno do assunto, que se busque institucionalizar, defiriindo
em lei - como Jã foi, em algumas oportunidades,
lembrado- as diretrizes básicas de uma PolítiCa Nacional de Informática, ensejando à Nação um seguro itinerário e conferíndo ao seiOr a permanência e a legitimidade necessárias para que se possa planejar o futuro consistentemente com a grandeza e a expressão do empreendimento.
Para o êxito dessa tarefa, impõe-se que o Poder Executivo- em vista das limitações constitucionais de que padece o Legislativo com relação à iniciativa das leis:._ venha, atraYés da SEI, que tem contado com a profícua
gestão do Coronel Joubert de Oliveira Brfzjda, sob a su~
perior direção do Ministro Danilo Venturini, propor ao
exame e aprovação do Congresso Nacional projeto de lei
so.bre o assunto,
Esse projeto de lei - acaso acolhida a proposição que
ora se faz - deve definir determinados aspectos quere~
clamam, a meu ver, imediato e adequado tratamento
para uma correta política do se to r.
O primeiro deles, certamente, até pelo tom polêmico
de que se reveste, é o relativo aos mecanismos da reserva
de mercado, implantada para a produção de minis e microcomputadores e seus periféricos, e que deve permanecer'Pelo menos durante o período inicial e cujos resultados, nessa fase, têm sido extremamente positivos, em virtude da pronta capacidade de resposta da empresa nacional.

O Sr. Henrique Sanei/lo- V. Ex' me permite um aparte?

O SR: MARCO MÃCJEi.. - Pois não, com prazer
ouço V. Ex•, Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique Sanei/lo- Interrompo o seu discurso,
extremamente importante para o Congresso Nacional e
para o País, dizendo que, por especial gentileza de V.
Ex•, tive oportunidade de lê~lo antecipadamente, Por
isto mesmo, estou em condições perfeitas de solidarizarme corp todos os seus termos, com todas as suas colocações, com todos os seus posicionamentOs diante de
matêr1a tão ímportante para o País, não apenas para o
futuro, mas jã no presente, que é a Informática. V. Ex•
referiu-se à realização próxima de um simpósio sobre o
~ema, sob patrocínio do Senado Federal, especialmente
da nossa Comissão Diretora. Esse simpósio será realizado ~os dias 14, IS e 16 do próximo mês e dele participarão todas as instituições diretas ou indiretamente vinculadas a essa área, a essa questão importante para o País.
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Agradeço a V. Ex• a menção que fez e, ao mesmo tempo,
mais uma vez, coloco-me, de forma modesta, inteiramente ao seu lado nesta luta.
O SR. MARCO MACIEL- Caro Senador Henr:ique
Santillo, agradeço as referências que V. Ex• faz ao dis-_
curso que estou a proferir, e, ao mesmo tempo, aproveitoa ocasião, como jâ fiz minutos atrás, para mais-uma vez
louvar a iniciativa de V. Ex•, através da Mesa Difeiàra:,
no sentido de promover um simpósio sobre o assunto.
Eu acredito que este é, como Salieittou V. Ex•, um dos
temas mais importantes com que se defronta o País, no
seu ítinüário runio ao desenvolvimento, e que, em conseqüênc-ia, deve ser correta e adequadamente analisado
pelos órgãos de representação popular, dentre os quais
avultam as duas casas do CongressO Nacional, o Senado
Federal e a Câmara -dos Deputados. Por isso quero dizer
a V. Ex• que as suas palavras são extremamente importantes, na proporção em que elas vão fazendo surgir aqui
um entendimentO, conseilsuãl j:foderiá dizer, a respeito
da relevância que deva ser dado a tão iinpC:l"rtante e agudo tema.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, falava eu sobre o me·
canismo de reserva de mercados. E chamava a atenção
para o fato de que ele tem propiciado níveis elevados de
desenvolvimento tecnológico e garantido a independência de fontes externaS que hoje podemos exibir.
Não se pode descurar, com a legislação que vier a ser
proposta, sejam propicia"das, cada vez mais, condições
no sentido de_ que a empresa privada tenha assegurado o
adequado retorno d_os investimentos realizados, como
forma de fortalec_er e consolidar as unidades produti_vas
do setor.
É importante também que a Legislação---" cuja adoç_ão
se reclama - contemple, de igual forma, outros me_canismos, envolvendo estímulos, financiamentos e ín.centivos governamentais, quer para a pesquisa, quer para o
desenvolvimento da indústria e da atividade, de modo a
assegurar a continuidade e progresso desses avanços.
Ao lado disso, não se pode olvidar a neceSSidade ao
constante investimento em recursos humanos, e a suareciclagem. Se o progresso de um povo somente puder ser
adequadamente feito com recursos humanos habilitados,
mais verdadeira é a assertiva com relação à Informática,
face à velocidade com que se processam as mudanças no
setor, a requererem, sempre, resposta rápida, firme e integrada.
Sem uma ação integrada na ãrea de rec:ursos humanos,
desde a educação formal até os segmentos da especialização, falece _qualquer tentativa de desenvolvimento no
setor.
Isso tudo porque o uso de computadores é conhecimento já, dominado pelo País, enquanto a sua fabricação ainda não o é. Apesar de escassos, o Brasil dispõe
de recursos humanos de alta qualidade para a sua indústria de_ equipamentos de processamento de dados,_ Faz-se
necessário, então, sistematizar e disciplinar o ensinO,
tanto no que se refere à formação de profissionais capacitados para atuação no desenvolvimento do setor,
quanto, mais abrangentemente, na própria preparação
de novos quadros aptos a ingressarem nessa atividade,
cujo desenvolvimerito -é uma- eXigência da- noVa Civilização que floresce.
Mas há outras questões que precisam ser correta mente
equacionadas. O software é uma delas. Sem essa tecnologia são poucas as chances de desenvolvimento sólido do
setor; temos de encontrar os meios de induzir maiOres
avanços na ãrea de aplicação atê como forma de emular
a área da produção. E não resta dúvida que a respoSta aí
ê uma só: maiores recursos devem ser apostados à pesquisa e ao desenvolvimento do software, sob pena de virmos a inibir seriamente o setor de fabricação de equipamentos. Uma das formas, desde jã, seria a de que as
compra·s governamentais fossem voltadas - s_a!~o _e_xceções plenamente justificadas- para estimular a produção nacional de _'_'SOFTWARE".
Outra questão importante é a do preço atual do hardware. Tal como _na abordagem dos usuários ela é sem dúvida justa, embora tenhamos de considerar as ponde-

Maio de 1983

DJÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

rações dos fabricantes de equipamentos e as próprias dimensões atuais do mercado consumidor. Dada a posição
estratégica do setor ê imprescidível que mecanismos institucionais, tributários e creditícios sejam melhOr acionados em favor de usuários e fabricantes.
No.s países em que ocorreu substancial desenvolvimento no setor da informática, nota-se o surgimento sirhultâne~ da indústria de fornecedores_ de partes e peças.
Na verdade a essência da indústria da _informática ê a
adequada implantação de uma indústria de insumos,
grande geradora de empregos. Essas microempresas contribuem significativamente para redução de custos do
produto final, em função do seu alto grau de especialização e economias _de escala de que se aproveitam.
Os, até certo ponto modestos, investimentos de capital
necessârios à implantação da indústria de insumos~ reco·
mendam um esforço dirigido nesse sentido, principalmente na conjuntura a tua!, em que os recursos são escassos e é imperiosa a necessidade de reduzir importações.
Isto é particularmente importante, uma vez que a indús·
tria de insumos objetiva jUstamente a substítuiÇão de
paftes e peças Importadas pelo similar fabricado localmente.
Desta forma poderemos atender a uma das principais
diretrizes traçadas pela lei e aprOvadas pelo Presidente
da República, que estabelece como objetivo a manutenção e a ampliação do espaço conquistado pela iniciatiVa n-ãciomil"i1o âmbitO do modelo de informática.
Por fim, em-bora não menos importante, serâ criar no
texto da _legislação que especificamente Se recoin-enda
para o setor_ mecanismos que induzam a desconcentração da atividade, de sorte que ela se dissemine por
todo o território nacíonal, contribuindo, assim, para
promover a correção de desequilíbrios especiais e possibilitando -6 desenvOlvimento orgânico e integrado de
rodo o País, dado o caráter absolutamente estratégico do
setor.
Durante o período em que tive a honra de governar o
Estado de Pernambuco, foi iniciada alí a implantação de
um pólo de informática - empreendimento que prossegue na operosa administração do Governador Roberto
F\1agalhàes - contando com_ total apoio do Ministro
Danilo Venturine e dos dirigentes e equipe técnica da sei,
que entenderam aS- neCessidades em termos regionais e
tomaram parte direta na formulação e implantação do
referido pólo.
A idéia floresceu, concretizando-se através da instit),líção do Centro Latino-americano de Desenvolvimento
da lnformâtica - Cladi e do Centro Piloto de TeleIriforrilâtka para aplicações em ciência e tecnologia nas
regiões Norte e Nordeste.
Outros núcleos calcados na mesma filosofia surgiram
-=--ou-estao- suri#ri:do- em todo o espaço brasileiro. Será portanto necessârio, nas diferentes regiões do País, gerar tecnologia, produzir pesquisas, fabricar equipamentos e, sobretudo, formar recursos humanos, até como
- fO-riTia~de -propiciar ao País- frise-se- um desenvolvimento harmônico. Ao Sul, ao Nordi::ste, ao Norte e ao
Centro-Oeste estendem-se hoje os vetares do desenvolvimento da tecnologia da informática. Junto com os pólos
existentes em São Paulo e Rio de Janeiro, é possív"el vislumbrar os efeüos dessas iniciativas sobre os sistemas
produtivos das diversas regiões do País.Como disse, no
Norte, Nordeste, Centro-Oeste e_at_é no extremo Sul do
País.
Creio, portanto, que explicitadas em lei, aqui no Congresso Nacional, previami::nte discutidas e votadas, tais
diretrizes dariam certamente notável impulso ao setor da
informática em nosso País, propiciando ao Governo e à
sociedade brasileira, com a colaboração _de todos, prosseguirem exitosamente e atingirem significativos avanços
na execução desse progrania fundamental para nosso desenvolvimento orgânico integr?-1.
Eram estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as observações que p~etendia fazer a respeito dO tema, convicto
de que será sobretudo através do domínio df: 1:!-tividades
de ponta e pelo desenvolvimento científico e tecnológico
que alcançaremos o desejado progresso do País e bemestar de todo o povo. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo
O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com-a pata~
vra o nobre Sénador Virgílio Távora, como Líder.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (Como Líder, pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente foi a magnanimidade de V. Ex' e o ardor cívico excessivo do nobre representante de Goiãs, que fez ultrapassar tanto tempo.

O Sr. Henrique Santillo -

E os apartes de

V~

Exf

O SR. VIRGILIO TÃVORA- Aliâs bem curtos, em
relação aos outros.
Feita esta ressalva Sr. Presidente, em nome do nosso
Partido havemos que apresentar ao Senado, não como
uma_ çontr~~i~a ao_ que disse aqui o eminente SeniiOor
por Goiás, porque era nossa obrigação fazê-lo, mas por
u_ma feliz coincidência, locar a esta Casa aigO a- resPeito
das providências tomadas pelo Governo, e que, a--Seu
ver, procuram - não resolver o problema que se apre·
_senta, cuja gravidade não procuramos absolutamente
aqui esconder, mas amenizar, suavizar o impacto que a
conjuntura económica faz o sistema financeiro h"abitacional incidir em cobranças mensais sobre os usuários
dos mesmos.
Procuraremos ser o mais sintético possível.
_Ççtmo é do conhecimento d_e todos, a solução para o
financiamento da política habitacional, reconhecida pelos seus méritos- basta se dizer que nos quatro anos do
Presidente leão Figueiredo, ordem de grandeza de 2 milhões de moradias foram espalhadas em todo o Território Nacional ~foi a instituição dõ sistema financeiro
habitaCionãl baseado na captação de recursos em volume crescente nãú inflacionârio, de origem não tributária,
destinados ao financiamento que, num crescendo, vem
do Governo Castelo Branco a esta parte. Programação
de elevado alcance social, grande geradora de emprego e
renda, dinamizadora da indústria de construção civil,
pouquíssima exigente em importações. Realmente, atívidade que se desenvolve basicamente com a poupança in·
terna e que é voltada para as necessidades sociais prementes da população, sobretudo as de menores rendas, é
fundamental para o desenvolvimento e equilíbrio social
de nosso País.
Diante das dificuldades financeiras que no momento
afligem nossa terra, é de fundamental importância que se
· procure aperfeiçoar e preservar o sistema financeiro habitacional, adaptando-o às novas circunstâncias, com os
seus mecanismos operacionais a ela sintonizados.
Por isto é que aquelas medidas anunciadas pelo eminente Ministro do Interior - para isso convidamos a
nobre Oposição a uma discussão em profundidade, mas
uma vez aqui deixando bem claro a aceitação das emen·
das referidas....

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• me permite um
aparte?
O SR. VIRGfLIO TÁVORA-Terminando a fra,_se,
ouvirei V. Ex• com todo o prazer.
... essas medidas ensejam aos mutuários a opção por
alternativas as mais vârias, de reajuste de suas presR
tações, de modo a compatibilização ser feita, com a evolução recente de suas rendas familiares.
Ouço com prazer o aparte de V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena- Eu apenas pediria a V. Ex•
que procurasse, pela Liderança do PDS, prestigiar a hüciativa da Oposição porque vamos estudar, a partir de
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segunda-feira, de vez que o requerimento está assinado
por toda a Bancada do PMDB, e pelos Líderes Roberto
Saturnino do PDT e Nelson Carneiro do PTB, no sentido da criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Sistema Financeiro da Habitação. Acredito
seja uma oportunidade mUito interessante
que nós
possamos aprofundar o debate em torno da matéria, ouvindo depoimentos não só de pessoas ligadas ao Governo, mas ligadas às entidades c!assistas da área de produção, no sentido de encontrarmos as soluções mais adequadas para atenuar a situação aflitiva em que se encontram os prestamistas do Sistema Nacíon.:i.l da Habitação.

para

O SR. VIRGILIO TÁVORA - Tfansmitii'ei -ão
nobre Uder Aloysio Chaves esta pretensão da nobre
Oposição e darei a ele a -oPiniãO pessoal dO Senador.
objetivo pois ê evüá"r que eleve, a partir
julho
do corrente ano, o comprometimento, de forma esmagadora, da renda familiar com as prestações da casa própria.
Entre maio de 1982a maio de83, o maior salário mínimo vigente no País elevou-sem em 109%; os salários das
pessoas que ganham atê 15 salários mínimos crescer_aril
em níveis superiores a 100% e _os salários dos que ganham cerca de 20 salários mínimos cresceram mais de
99%. Não é preciso ser cartesiano, como aqui geralmenü~
somos apontados, quando acho que é uma honra de assim o ser, pois são números irrefutáve1s.
Como se espera que as prestações da casa própria corrigidas com base na variação da UPC cresçam, enijulho
próximo acima de 120%, a aplicação em julho, clã ioú.lidade dessa correção monetária ensejaria elevação da
parcela da renda familiar comprometida com aquelas
prestações, a níveis praticamente insuportáveis.
Para remediar essa situação -será ·oferecido ao
tuário um conjunto de medidas.
l) O mutuário poderá ·oPtar por correção de sUas
prestações, em julho -do·corrênte ano, de 98%, inferior,
portanto, à evolução dos saláiioS até 20 Salários miníinos
e inferior, também, ao reajuSte -âõs aluguéis previstos
para aquele mês. Neste caso, deverá ocorrer, entre agosto de 1983 e janeiro de 1984, nova correção do valor das
prestações, a tornar-se efetiva no mês escolhido pelo mutuário, mês que deve, em princípio, se! o da- noVa cor~
reção semestral de salários que é aquele que vai tornar
mais suportável - tal mudança, não é obrigatória. Essa
segunda correção do valor das prestações, previamente
fixada, será de 18,5% caso o mês escolhido pelo mutuári_o
seja agosto; e de 21,2%,_ 24,7%, 29,0%, 34,6%.e 42,2%,
caso os meses escolhidos sejam, respectivamente, Setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Em todos os casos, essa segunda correção das prestações deverá ser substancialmente iiúerior à correção semestral dos
salários do mês corresjJÕndente, reduzindo-se, assim,
sem prejuízo para o mutuâdo e para o Sistema Flnanceiro de Habitação, o comprometimento da renda familiar
com as prestações da casa própria.
Esquema equivalente, de divisão das prestações em
dois fluxos semestrais, Poderá ser adotado, caso necessário, em 1984~1985;
2) caso não adotada a alternativa que não é obrigatória, e caso o mutuário comprove comprometimento da
renda familiar com as prestações acima dos limites considerados adequados pelo BNH, serão examinadas e adotadas, caso a caso, as soluções recomendadas, envolvendo:
a) a alteração do sistema de amortização;
b) a ampliação do prazo do financiamento, que poderá conjugar-se com a adoção de outro sistema de
amortização,
Para rendas familiares até 3 salãríos míninlbs meilsaiS,
o comprometimento mensal com a prestação da casa
própria pelo SFH poderá ser de 20% da respectiva renda
familíar (e a este respeito é que muito se bate o ViceLíder atual e momentaneamente na Liderança do PDS).
-mais de 3 até 7 salários mínimos:- iS%;
·
-mais de 7 até 15 salárJas_ mínimos: 30%;
-mais de 15 salários nliriíillos: 35%;
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3) será mantido em 1983, nos mesmos níveis percentuais, o beneficio fiscal.estabelecido pelo Decreto-lei nl'
1.358, de 1974, para Os finan_ciamentos de_ até 2.000
UPCs, com recurSos fiscais estimadOs em CrS 37,7 bi. Ihões. Este benefício, todos sabem, cqnsiste na devolução pelo Governo de até 12% do valor das prestações
meruiãis pagas pelos mutuários em 1982, correspondendo à devolução- mínima de Cr$ 16.224,00 e máxima de
Cr$ 19.536,00 para cada um. Mais da metade dos beneficiados situa-se na faixa de financiamentO- de até 650
UPCs, isto é, são mutuários de baixa r-enda. Se_ esse limite é até 2.000 UPCs verificam os Srs. que maiS de 6Õ%
dos rnut_uários são beneficia~~s por essa de~oluçào.
4) será mantida, com aperfeiçoamentos, a fa~uldade
de utilização do FGTS para o abatimento nas prestações
da .C<!-5a própria, b_em como para a redução ou liquidação
do saldo devedor dos financiamentos habitacionais;
-:5) merece destacar, ainda, que, com o objetivo de faq_!itar o açesso à casa própria, o BNH, através da Resolução n9 182/83, autoriza a adoçào da Tabela Price como
sistema de amortização para os financiamentos habitacionais até 5.000 UPCs, quando até hoje somente era
aplicável J1os financiamentos até 2.700 UPCs.
Estou _çerto de que essas medidas, que serão apresentaçl~s detalhadament~ pelo Presidente do BNH e pelo Presidente da ABECIP e objeto de ampla campanha de est!arecímento público, terão todas as condiçõ_es de atender às diversas situações de cada mutuário, em seu beneficio e no do Sistema Financeiro de Habitaç-ão.
o segundo conjunto de medidas- este foi o primeiro
-tem por objetivo ampliar os recursos do BNH destinadQs, em 1983, ao financiamento de seus programas~ha
bitacionaís e estimular a captação de poupança através
do Sistema Brasileiro de Poupança e Emprésti!fio.

O Sr; AffoiiSO Ctirhargo - Permite V. Ex• um aparte?
OSR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não. Ainda não
. tinh_a tido o prazer de sofrer apartes de V. Ex•

O Sr. Ajfonso Camargo- Antes de V. Ex• entrar no
segundo ponto, eu queria colocar a seguinte reflexão:
continuamos tratando de remédios apenas, e me parece
-_gostaria de ouvir a sya opinião -, que o problema
fUndamental- e as própriaS medidas do Governo comprovam isso- é_que o dinheiro que está entrando para o
mutuârío da Casa própria é menor; percentualmente, do
que o dinheiro que está saindo. O problema do perc~n
- tual da prestação com relação ao salário, parece-me ser a
prova de que o trabalhador brasileirO está realmente empobrecendo. As próprias medidas que foram tomadas, a
própria prorrogll,ção, o desmembramento da prestação,
, exatamente provam que o trabalhador não recebeu esses
130% da prestação. Então, gostaria de ouvir eXatamente
a sua opinião. desde que procuremos trabalhar em cima
da lógica, se V. Ex• não acha que realmente isso é demo.nstração de que o trabalhador brasileiro está empobrecendo em termos de salário real, quando o Gover.- no tem que propor todos os remédios par_a _poder cobrir
uma imposSibilidade de pagar 9 reajuste da PreStação da
casa própria.
O SR. VJRGILIO TÁVORA- A resposta a V. Ex~
será daâa em termos bem precisos, para não nos pe-rdermos em dados. Há alguma dúvida que, entre maio de
1982 e maio de 1983, o maior salário mínimo vig~nte r:to
País elevou·se em 109%? Sim- ou ·não? Sim! Há alguma
dúvida que os salários das pessoas que ganham ité 15 salários mínimos cresceram em níveis superior~ a fOO%, e
· -os s3Iários dos que ganham cerca de 20 salário~ mínimos
Cresceram -mais de 99%1 Sin:i:! Se estoU Cobraildo 98% .. :
Gostaria de responder a V. Ex' que, portanto, o que o
Governo está fazendo é, vistas as condições atuais, as
condições que ele não nega, que são realmente de uma
alta inflação, de um crescente custo de vida - e nunca
de-smentíu isso - precisa, cada- vez triais, ir ao encontro
das necessidades das classes menos favor_ecidas, a CO·
meçar pela proviôênda que há Pouco nos referimos, e
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que V. Ex• talvez dela não tenha se apercebido, porque
ChegoU já no meio de nossa oração, isto é, que aquela deyolução que estava limitada aos mutuários até 2 mil e
700 UPCs, fo·i estendida. numá faixa rriaior até 5 mil
UPCs.
Agora, se acham que est~ haveado muita magnanimidade por parte do Sistema Financeiro de Habitação, ai é
outra tese a se defender. Achamos que todas as medidas
possíveis, dentro das condições de prevaléncia da existência dess_e Sistema Financeiro de Habitação estão sen.
do tomadas, não há a menor dúvida.

O Sr. Humberto Lucena -

V.

Ex~

me permite?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Pois não, ouvi-lo é
sempre um prazer.

O Sr. Hwnberto Lucena- Apenas para colocar, porque acho que é uma questão de justiça, a situação bem
diferente do funcionalismo público.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Exatamente o qt1eeu
ia falar.
Ô Sr. HumberrÕ-i..ucena- Sobretudo do funcionalismo público_ federal. V. Ex• falou em reajuste de
98%/100%. Sabe V. Ex• que o funcionalismo público tem
tido reajustes muito aquém disso, quando também são
Prestamistas do Sistema Nacional de Habitação - e
como o são. Só para V. Ex' ter uma idéia, tenho aqui um
quadro onde se lê. que quem ganha pela CLT, 14 salários
mínimos~ no·a:no passado, _em 1982, ganhava o salário
de 329.952 criiúiifoS-- o-equiválentedo servidor estatutário, vencímento nível 2ú, é de 136.800 cruzeiros. Então,
eu acho que neste caso, já que o Sistema Nacional de Habitação, depois de estudos aprofundados, resolveu estabelecer esse esquema, deveria d-ª"r um tratamento e§:pecial ao seividor público, que tem sido o mais discriminado dos trabalhadores brasileiros nos últimos tempos.
Ainda agora mesmo, a nossa Deputada Ivete Vargas, está hoje concluindo, num jantar, um acordo com o PDS,
no· Palácio ••.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Está muito mal informado, Ex•

O Sr.
to.

H~mberto

Lucena- Os jornais de hoje dizem is-

O SR. VIRGILIO TÃVORA-Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repúblíca, se encontra no Nordeste.
Portanto, há uma impossibilidade física ...

O Sr. Humberto Lucena - Não há impossibilidade
física, porqu_e um avião ajato corre rápido, sabe V. Ex•
.Mas, os jornais de: hoje: ...
O SR. VIRGILIO TÃVORA melhores iJlformações a V. Ex•

O Sr. Humberto Lucena -

Vamos transmitir

Deixe-me aparteá-lo, Ex•

- O SR. VJRGILIO TÁVORA- Mas V. Ex• está afirmando um fato que não é verídico.

O Sr. Humberto Lucena- Mas a nobre Deputada Ivete Vargas está concluindo, segundo a imprensa, na Granja do Torto, hoje ã noite ...
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ah! bem rCtificado.

O Sr. Humberto Luce,za- Minha informação é da imprensa, a de V. Ex• é do Palácio- eu não freqUento o
_ falácia do Planalto_. Nobre Senador, estou dando uma
informação que li na imprensa: a nobre Deputada !vete
Vargas está conCluindo um acordo com o PDS, hoje.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Para grande satisJação de V. Ex's, entre parêntese~...

O Sr. Humberto Lucena- Não para decepção minha
e do povo bmsill,;iro, porque o PTB elegeu os seus repre-
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sentantes, defend_endo a mensagem da Oposição, ma-s o
fato é que, nesse acordo, ela conseguiu pequenas migalhas, mas não Conseguiu um centavo sequer de aumento
ou de abono para o servidor público federal. Esta é que é
a verdade, e o Ministro Delfim Netto deixou isto muito
claro daquela tribuna,_ Não houve como sensibilizar o
Ministro do Planejamento para o atendimento de um
melhor salário para o servidor público. Mas o que eu
queria de V. Ex', era que patrocinasse junto aO BNH,
um tratamento diferencial ao servidor público, dentro
desse esquema que foi estabelecido, já que ele não teve
esses aumentos a que se referiu V. Ex•

O SR. V!RG!LIO TÁVORA -Sabe V. Ex• que é
uma boa idéia? Vamos examiná-la.
O Sr. José Frájelli- Outra boa idéia ê que o_ PDS vai
ganhar um MinTstério, como o PTB também. Agora, te-rã direito a um Ministérro.
O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Esta banda dimó.sica
de meu antigo Partido, de vez em quando gosta, ao. contráiío de tempos atrás, quando repudiava os Ministérios,
de ser dadivosa. Parabéns! Melhorou muito daquele
tempo a esta parte, a apreciação de V. Ex• (0 Presidente
faz acionar a campainha.) Eu gostaria de lembr<ir aO Sr~
Presidente, que é noss_o conterrâneo, que justamente n6s
cronometramos o discurso do representante da Oposição, que falou aproximaâameiúe 1 hora e alguns minutos. Estamos falando há tão pouco tempo que; se V, Ex•
permitir, resumiríamos isto ao possível, após acolher o
aparte do eminente Senador pelo Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência
apenas faz uma menção. Na verdade, o Senador Henrique Santillo falou 56 minutos- eu anotei V. Ex•, como
Líder, está falando desde às 16 horas e 36 minutos; já está, na verdade,_ com 4 minutos a mais. Porém, a Presi~
dência não vai cassar a palavra de V. Ex•, em absoluto,
pois tem todo o respeito a V. Ex•, como aos demais colegas que usam sempre da liberdade da presidência, Ape-nas, pediria ·a V, Ex~ que ao falar como Líder, evitasse
agora os apartes porque o tempo de V, Ex• está esgotado. Nós temos a Ordem do Dia e ainda há outros oradores que desejam falar no decurso desta sessão.
O SR. VIRGtLIO TÁVORA- Eminente Presideilte
ouviremos, entãO, com a p-ermissão de V. Ex•, o aparte
do nobre representante do Paraná e resumiremos que a
nobre Oposição, sem querer, nos deixou apenas na primeira série de providências tomadas, já que o enunciamenta da segunda não foi poSstveffazer.-Mas varrias
contar com a boa vontade de V. Ex.-'
Com o aparte o eminente Senador Affonso Camargo.

O Sr. Alfonso Camargo- Só para tentar deixar mais
claro meu raciocínio que preteridi fosse bastante matemático, mas não fu1 eu atendido por V. Ex•

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Talvez

rlãO o tenha.

O Sr. Alfonso Camargo - Ambos somos engenheiros
e vamos entender isso af. O que eu quis dizer foi o seguinte: não é a prestação que se está propondo como remédio_. Não é essa coireção de 98.% é aquele débito que
está sujeito na sua conta de mutuário pe_lo Sistema Financeiro-de Habitação, pela evolução da correção monetáría ·que, segundo eStá sendo -ditO, a pfeviSão é- de ·que
será de mais de 130%, porque acredito que essa diferenÇa
de 98 e 13.0 não vai deixar de ser debitada na conta do
mutuário. A não ser que V, Ex• me informe que riãõVai
ser debitada.

O SR. VIRGILIO TÃ VORA- Mas não! Nós estamos falando duas línguas?
O Sr. Af/onso Camargo -

Não.

O SR. YIRGILIO TÁVORA- Porque V~ Ex• chegou no meiO da nossa exposição. Apelo para que a Oposição diga se _afirmei ou não que, áplS"~ ~ses 98%, haveiia.

O Sr. Af/onso Camargo --Eu comecei o meu aparte,
dizendo que estamos cuidando de_ remédios e não _do
problema, da doença, e afirmava que essas providências
que estão sendo tomadas pelo BNH são a comprovação
-que a renda real do trabalhador diminüiu com relação
aos seus débitos junto ao Sistema, que deveria manter
um teta de percentual, porque tudo foi baseado em termos de percentuais sqbre a renda familiar. Então, na- medida em que o próprio Governo está fazendo uma reformulaçãO de prestação, é a significação concreta de que
ele não ganhou, realmente, aqu[io que fizesse com que
ele pudesse pagar a prestação dentro do mesmo percentu"Jl. É prova de que o modelo econômico está empobrecendo, o trabalhador brasileiro, notadamente, claramente para poder pagar-a sua prestação nos mesmos percentuais.
O SR. VIRGILIO TÃVORA- E_minent.e Senador,
vamos tornar a ler só uma parte:
a alteração do sistema de amortização;
a ampliação do prazo do financiamento, que poderá conjugar-se com a adoção de outro sistema de
amortização.
Para rendas familiares até 3 SalãrioS rilfnimos mensais,
o comprometimento mensal com a prestação da casa
própria pelo SFH poderá ser de 20% da respectiva renda
familiar;
- mais de 3 até 7 salários mínimos: 25%;
-mais de 7 até 15 salários mínimos: 30%;
-mais de 15 salários mínimos: 35%;
Vê V. Ex~ que uma das soluções apresentadas é justamente essa; a da manutenção daqueles 20% de até três salários- mínimos ser o pagamento.
a)

b)

O Sr. Affonso Camargo_, Percentual que ele teve que
obedecer quando fez o contrato de aquisição da casa
própria e ele, agora, não está podendo cumprir e, por isso, está s.endo feito e.w: rem_êdio.

O SR. VIRGtLIO TÁVORA- Vamos repetir: "ampliação do prazo do firianciamento, que poderá
Conjugar-se com a adoção de outro sistema de amortizaçáci".
Então, o Governo não pode ser mais lij:Jeral do que isso, é impossível. Agora, se V. Ex• vem deduzir disso que
o fulcro de todos os males é o sistema financeiro econômico em que estamos vivendo, iríamos discutir um novo
sistema econômico que sempre reclamei do eminente Senador Roberto Saturnino, à époc~-e que agora vamos
-reclamar Qos seus porta~vozes, outros, na área econômica porque quem critica deve dar uma solução a curto
prazo, porque a médio e logo prazos, V. Ex.' e eu, já teremos deixãdo o Senado, a vida púbHca, ou talvez esta
própria vida. No que respeita aos recursos do BNH, esse
segundo elenco de providência-s_ dá a destinação de 44,5
bilhões do FINSOCIAL para o PROMORAR- e sabe
V. Ex~ que sua terra possui grandes programas baseados
nesta idéia -em .apoio a programas de habitação popu~
lar para famílias de baixa renda. No segundo semestre
deste ano, deverá ser também, peJO FINSOCIAL,- àestinada a este programa idêntica quantia.
2) -o reColhimento, ao Fundo de Assistência de Liquidez- fAL, de excessos de disponibilidades financeiras mantidos pelas entidades do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo, nos termos da Resolução
184/83, hoje expedida pelo BNH. Por esta Resolução,
sempre que o "lndice de Liquidez" dos agentes do SBPE
for superior a 15% e, simultaneamente, o_"Indice de Eficiência iiã Aplicação" for inferior a 85%, estará caracterizada a obrigatoriedade de recolhimento de todo o exce-dente de disponibilidades ao Fundo de Assistência de Li(iUfdez no BNH. Essa medida deverá gerar recufsos adi-
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donais da ordem de CrS 54 bilhões que serão aplicados
pelo Banco ou seus agentes no financiamento de seus
programas habitacionais e de saneamento básico;
3) o recolhimento do BNH, petas sociedades de crédito imobiliário - SCl, integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, do excesso de captação
de recursos do póblico, calculado em relação a seus limites de endividamento, nos termos de Resolução e normas
complementares jã expedidas pelo BNH. Esse recolhimento, em vigor desde março passado, deverá ensejar
a-portes-adicionais de recursos ao BNH, através do FAL;
4) medidas a serem anuncíadas brevemente pelo
BNH, visando aperfeiçoar os recolhimentos, pelas entidades póblicas e privadas, das receitas do FGTS. A propósito, lembro que a expedição de cadernetas do FGTS,
distribuídas a todos os trabalhadores, representa passo
importante para o aperfeiçoamento do sistema de arrecadação ao torná-los os primeiros fiscais dos recolhi·
mentos devidos ao FGTS pelas empresas. Ainda sobre o
assunto, determinei que o BNH, em articulação com o
lAPAS, procure aperfeiçoar o controle dos recolhimento
do mencionado Fundo.
No que respeita à captação de poupanças pelos agentes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo,
cabe destacar as seguintes medidas:
1) iSenção total do imposto de renda incidente sobre
os rendimentos dos depósitos em cadernetas de poupança, até o limite, por depositante, de 2.000 UPC, ou
seja, até Cr$7,2 milhões, de acordo com Decreto-lei hoje
assinado_ pelo Presidente João Figueiredo. Ademais, os
rendimentos trimestrais dos depósitos que excederam o
limite de isenção de 2.000 UPC serão tributados na fon-~~-· com alíquotas de apenas 18%, ou mediante opção do
cOntribuinte como antecipação do impOsto devido na declaração. O aspecto de elevada relevância social dessa
medida é que beneficia a mais de 99% dos depositantes,
cerca de 45 milhões de brasileiros;
2) proposta de criação dos certificados de crédito hipotecário, Ia:Streadospor garantias reais, a serem emitidos pelos agentes do Sistema Financeiro da Habitação,
já em estudo na Secretaria de_ Planejamento da Presidência da República. Esses certificados de crédito hipote~
cário, de alta liquidez e competitividade no mercado financeiro, gerarão recursos a serem aplicados na produção de habÜações, contribuindo efetivamente para a
reatívação da indústria de construção civil. Caso a pioposta seja aprovada pelo Governo, o Presidente do BNH
detalhará a natureza do novo título de crédito, passo
fundamental para a ampliação do mercado secundário
de hipotecas entre nós;
3) proposta ao Conselho Monetário Nacional para o
estabelecimento de limite mínimo de 20% para aplicações -das reservas técnicas Dão comprometidas das entidades fechadas de previdência privada em certificados
de crédito hipotecário, cédulas hipotecãrias ou em imóveis e de limite mínimo de 5% para aplicação das reservas
técnicas não Comprometidas das sociedades seguradoras
em certificados de crédito hipotecârio,letras imobiliárias
e cédulas hipotecárias. Essa medida deverá injetar recursos substanciais no mercado imobiliário e no Sistema Fillanci!iro da Habitação, contribuindO para o estímulo
das atividades da_construçào civil.
O Conjunto de medidas descrito deverá representar importante estímulo à intensificação, e, em 1983, dos programas habitacionais a cargo do Sistema Financeiro da
Habitação.
Este é, com efeito, a sua principal finalidade social,
que atende, de uma parte, aos objetivos da política habitacional do Governo do Presidente João Figueiredo, e,
de outra parte, aos objetivos conjunturais de ampliação
das oportunidades de emprego e de geração de renda, no
meio urbano.
Todo o conjunto de medidas anunciado apresenta caract~rísticas dinamizadoras da atividade produtiva e do
emprego na economia nacional.
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De um<! parte, a redução do comprometimento da renda famili:u com a prestação da casa própria libera recursos das famílias para a aquisição de outros bens e serviços, ampliando sua demanda interna e estimulando a
produção.
De outra parte, os recursos gerados ou reorientados
para o financiamento dos programas habitacionais em
todo o País deverão obter rápida resposta, em termos de
geração de novos empregos, diretos e indiretos, e de renda.
Merece registro que o conjunto de medidas agora
anunciado contou com a valiosa particípação; em nível
técníco, das lideranças empresariais do seta-r, evidenciando Q indispensãvel integração Governo~setor privado.
Ê o sentimento de otim(smo e de confiança no Brasil
que nos anima permanentemente e nos estimula a contí~
nuar buscando, com o apoio do Presidente João Figueí~
redo, soluções para as questões que, como a habitacio·
nal, estão afetas ao MínlstEríi:i ao Interior.

Vê, V. Ex~. e não engana o Governó, que houve realmente uma grande queda nas cadernetas de poupança,
uma grande queda no sistema baseado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pela- rotatividade-que houve
e pelo desemprego existente -neste mês.
Não estamos aqui enganando ninguém e nem procu~
rando subtrair qualquer informação. Todas essas medidas são feitas de maneira a reforçar o Sistema Financeiro
Habitacional.
Deverá ele constituir impOrtante eStimulo e intéiiSificação em 1983, dos programas habitacionais da casa
pelo Sistema Financeiro de Habitação.
Semana passada, mesmo, acompanhado de conterrâneos de V. Ex~, nosso representante na Câmara Federal,
do Vice-Líder, José Lins, estivemos em reunião com S.
Ex•, o Sr. Ministro Mãrio Andreazza, o Presidente da
Caixa Econômica, Gil Macieira, o Presidente do BNH,
José Lopes, para pleitear os investimentOs necessâi'ios
para tornar possível a sobrevivência da construção civil
em todo N arte e N ardeste do País.
Representantes de todos os Estados ouviram, o Governo não fez segredo nenhum, do que havia,de entradas
e saques, sejam do FGTS, sejam das cadernetas de poupança, isto é, sejam da poupaõçã forçada, seja da poupança espontânea, da poupança privada. O que pensou o
Governo, foi numa redução dÕ comprometimento da
renda familiar com a prestação da casa própria, Uberando recursos da família para :;~ aquisição de outros bens e
serviÇos, ampliando sua demanda interna e estimulando
a produção. De outra parte recursos gerados ou reorientados para o financiamento dos programas habitacionais
em todo País, deverão obter rápida resposta em termo de
gerações de empregos diretos, ou indiretos, e de rendas.
Sr. Presidente, e Srs. Senádores, desde que tiVemos a
honra de, convidados por Emílio Garrastazu Médici, hâ
bastante tempo, defender aquilo que se nos afigurava
justo e certo na política económico-financeira então
traçada pelo Governo vigente, uma norma procuramos
seguir, aquela de não ocultar fato 11enhum e, apresentan~
do números à apreciação das debatedores, que representavam a nobre oposição naquele caso, sobre eles discutir.
ê o que fazemos, fizemos e pretendemos fazer.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)

E lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N" 671, DE 1983

Requeiro à Mesa, na forma da letra "b", item I, do
art. 239 do Regimento Interno do Senado Federal e tendo em vista a tramitação do PLS n9 304/79, sejam solicitadas ao Poder Executivo Federal as seguintes lnfor~
mações;
1 -O Governo confirma a concessão de sete novos
postos de gasolina a parentes de funcionàrios ou a exflJncionãrios do Conselho Nacional do Petróleo?
2- Quais foram os funcionários ou ex~funcionãrios
beneficiados?
3 -Quais normas ou critérios foram adotados para
tais concessões?
4 - Que volume de investimento, incluindo equipamentos é exigTdo pata a instalação de um posto de gaso~
lína?
5- Quanto pode valer depois de devidamente instala~
do?
6- A Portaria n~' 22, de 28-1~77, proíbe expressamente a abertura de novos postos de gasolina no País, salvo
em ~ituações especiais. Que ..situações espedã"ís" esta- riaJtl a juStificar as referidas concessões?
Sala das Sessões, 16 de maio de 1983.- Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência
convoca sessão exlraordinãria a realizar-se hoje, às 18
h()ras e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
- redações finais dos Projetas de Resoluções n~'s 208,
2IO e 214, de 1981; e
-Projeto de Decreto Legislativo rt~' 1, de 1982.
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Estã reaberta
a sessão.
Continua a inexistência de 3 2quot·um. 3 lA matéria
fica com sua votação adiada.
O SR. PllEI51DENTE (Aimir Pinto)- Item 2:
Discussão, em turno único, da Redação final (o.ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 401, de 1983), do Projeto de Resolução n{> 257, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Arraias, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de CrS 20.726.000,00 (vinte milhões,
setecentos e vinte e seis mil cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.}
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redaçào final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

l: a seguinte a redaçào final aprovada
Reda.;:ào- final do Projeto de Resolução n\' 1.57, dt
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
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) Hora do Expedi-ente.

, DE 1983

Está finda a
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arraias, Estado de Goids, a contratar operação de crédito fUJ valor
de CrS 20.126.000.00 (vinte milhões. setecentos e vinte e seis mil cruzeiros).

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno úilíCo, dO Requefimento n?
506, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicit~ndo, nos termos do art. 418, item I, do
Regimento Interno, a convocação do Mínistro Chefe do Serviço Nacional de Informações, General Octávio Aguiar· de Medeiros, para, perante o plenário
do Senado Federal, prestar esclarecimentos sobre as
atividades daquele órgão.

Em vot3ção o requerimento.
Tem a palavra o nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REV!S/10 DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Jorge Kalume- Dinarfe Mariz- Albano FrancoPassos Pôrto - Itamar Franc-o- Mutilo Badaró- Alfredo Campos - Amaral Furlan - Gastão Mi.illerCarlos ChiarelU.

O SR.. PRESIDENTE (Almir Pinto) - De" i:tcordo
com o disposto no inciso II, letra "c" do art. 322, combinado com o art. 328 do Regimento Interno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria
absoluta da_ composição desta Casa, devendo a votação
ser feita pelo processo nominal. Sendo evidente a falta de
qt«Jruni em plenário, de acordo com o preceito regimental, suspenderei a sessão por !O minutos, fazendo soar a
camprtinha, para verificar se há quorum.
Está suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sabre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. l9-Secretário.

(Su.spensa às 17 horas e04 litinutos, a sessao é rea~
bérta às Ii hOras e 08 minutos.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES;
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O Senado Fe_deral resolve:

Art. l~? É a Prefeitura Municipal de Arraias, Estado
de Goiâs, noS termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor de CtS
20.726.000,00 (vinte milftàes, seteCentos e vinte e seis mil
cruzeiros), junto à CáiXa Econômica Federal, mediante a
utilização de_r_ecursos do Fundo de Apoio ao Desenvol·
vimento Soclal- F AS, destinada à implantação de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas, naquele Municlpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2Q Esta Resolução entra ern vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação Final (o~
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 402, de 19&3). do Projeto de Resolução n~? 282, de
1981, que autoriz~ a Pri:feitura Municipal de Ara~
guari, Estado de Minas Gerais, a contratar ope-ração de crédito no valor de CrS 49.780.000,00 (qua~
renta e nove milhões, setecentos e oitenta mil cruzei~
ros).
Em discussão a redação final, em turno único.

(Pau~

sa.)

Não havendo quem queira
rada.

discuti~la,

declaro-a encer-

Encerrada a discussão, a redação final é dada corno
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
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A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redaçao final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução ns> 282, 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 !983

Auroriza a Prefeitura Municipal de Araguari, Es·
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 49.780.000,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros}.

O Senado Federal resolve:
Art. I"' É a Prefeitura Municipal de Araguari, EStado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da ReSOlução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
49.780.000,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e Oitenta mil cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, meios,;fios e const(ução de um
entreposto comercjal, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do _Brasil m1
respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
s_ua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -

Item 4:

Discussão, em turno único, das Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nY 118, de 1974
(n9 914/80, na Câmara dos Deputados), de autoria
da Comissão do_Distrito Federal, que define os crimes _de responsabilidade do governador e dos secretários do Governo do DistritO Federal, e dá outras
providências, tendo_
PARECER, sob n9s 21_9 e 220, de 1983, das Comissões
_
__
.. _ ---~- ....
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e
-

do Distrito Federal.favorável.

Em discussão as emendas da Câma_ra,_ em turno· único.
(Pausa.)

Não hawndo quem peça a palavra, declaro encerrada
____ _
a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorf!m.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 5:
DisCussão, em tui'riO -úniCõ-, ao Projeto de Lei da
Câmara n9 139, de 1982 (nY 6.094/82, na casa de ori~
gem), de iniciativa do S.enhor eresidente da República, que atualiza o valor da pensão instituída
pela Lei n9 3.130, de 3 de maio de 1957, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 275, de 1983,
da Comissão
-

de Financds.

Em discussão o projeto, em turno único.( Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em virtude da falta de número em plenário, fica a votação da matéria adiada para a próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Item 6:

Discussão, em tUrno único, do Projeto de _Re_solução n9 265, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia .como conclusão de seu Pªrecer n9
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l.449,_de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Umarizal (RN) a elevar em Cr$ 20.004.000,00
(vinte milhões e quatro mil cruz..eiros_) o_ montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 1.450 e 1.451, de 1981,
das Comissões
-de Constituição e Jtisi1Ça, pela constitUcionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favorãvel. _

A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em
virtude da falta de quorum, em plenário, para deliberação, ficando sua votação adiada para a próxima sessão.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, _ficando a votação adiada para a próxima sessão,
em virtude da-falta de 3 2quorum, em plenário, para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto de _Resolução nY I, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 l, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia (MG) a elevar em Cr$ 36.593.900,00 (trinta e
-seis milhões, quinhentos e noventa e três mil e novecentos cruzeiros) o montante de_s_uã- dÍvida consoti~
dada, tendo
PARECERES; sob nYs 2 e 3, de 1982, das Comissões
...,..... de Constituição e Jusiiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Sr_s. Senadores solicitando a Qªlavra, declaro encerrada a discussão.
A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinária, por falta de número em plenái'io.
O SR. -PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 12, de 1982 (apreSentado pela Comissão de
Economia_ COIDO conclusão de seu Parecer n9 33, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paula
Cãndido (MG) a elevar em CrS 18.296.950",00 (dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil e novecentos e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua
dtvida Consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 34 e 35,_de 1982, das ComissõeS
-de Constituição e JUstic"ã. pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favoráve!.
Em discussão o projeto, em turnq Uhtco. ( f'ausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando
sua votação adiada por falta de quornm.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -

Item 9:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 28, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 172, de
1982),_que autoriza a Prefeitura Municípal de Caraí
(MG) a elevar em CrS 43.378.650,00 (quarenta e três
milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e
cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 173 e 174, de 1982, das
Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a
encerrada.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Item 10:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçi;io n9 88, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 479, de
1982),_ que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova
Rezende (MG) a elevar em CrS 65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 480 e 481, de 1982, das
Comissões:
-de Conslftuicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- d~ Municípios, favorável.
Em discuSsão o projeto. ( Pau.sa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando a votação adiada para a próxima sessão,
erri vi~tudeda faltã de quorum, em plenário, para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Item 11:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 30, de 1983 (apresentado pela Comissão de
__ Econo.ri::lia coillo conclusão de seu Parecer n9 303, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquira (Mn a elevarem CrS 81.123.270,29 (oitenta e um
milhões,- Cento e vinte e três mil, duzentos e setenta
cruzeiros e vinte e nove centavos) o montante de sua
-dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 304 e 305, de 1983, das
- Comissões:
~de Constituição e Justfça,-pela_constitucionalidade e juridicidade; e
--:---de Municípios. favorâvel.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de~
claro encerrada a discussão.
A votação da matéria fica adiãda para a próxima sessão ordínãría, pai falta de número em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 12:
Discussão, em turn-o dnico, do Projeto de Resolução n9 33, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia ~orno conclusão de seu Parecer n9 316, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso (MG) a elevar em CrS 173.514.600,00 (cento e
setenta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 317 e 318, de 1983, das
Comissões:
- d~ Constituição e Justiça, pela constitucionalidude e juridi.cidade; e
- de Munidpfos. fuvorável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, fica-rido
sua votação adiada por falta de quorum,
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está esgotada
a matéria constante da Ordem do _Dia.
Concedo a pal~vra ao nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o seguirlte discUr,;
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Golpe,-.; e mais golpes foram desfechados, não faz muito tempo, contra os cofreS públicos; escândalos se sucederaf!l numa escala~a imp~essionante no meccado finan-
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ceiro; crimes de notória conotação política foram cometidos, e_os porta-vozes do governo afirmam que tudo não
passou de casos de polfcia e como tais, cafra[n --@.queles
golpe.'> e escândalos no mais absoluto silêncio e um grande véu de esquecimento os encobriu.
Assim aconteceu, e isto é do conhecimento público,
desde o caso com a Corretora São Lufz, que enganou o
Deutsch Bank - 2• maior organização -bancária do
mundo - durante dois anos com títulos que não possuía, até à venda de 150 milhões de ações da Companh"a
Vale do Rio Doce.
Nos últimos anos as coisas não mudaram muito e,
como sempre acontece, permanecem envoltas no mais
intrincado mistério.
Não faz muito tempo, o nosso colega Ãlvar_o Dias solicitou da TERRACAP e do ConselhO_.Nacional de Petróleo, infõimações sobre instalaçõeS de sete novos postos de gasolina em terrenos doados pela TERRACAP,
sem licitação.
Antigamente, Sr. Presidente, cama nota com muita
graça o cronista Josué GuimarãeS, '•a Policia brasileira
chegava a descobrir o crirrie antes m-esmo-que fosse praticado".
"Nos tempos modernos, porém, a coisa engrossou,
pois os crimes se_ tornaram unl.a rotina aplastante, desde
o surgimento dos "presuntos" da Baixada Fluminense
aos desaparecidos depois de 64".
E o mesmo jornalista, em tom de ironia, afifrrla:
"Sherlock Homes, se vivo fosse e morasse no Brasil, terminaria por aj)õsenúr-se diante de tanto crime sem castigo. E Dostoievski, ou estaria trabalh<inôo na redação
de um jornal ou morreria de fome em alguma passeata
de desemprego paulista".
Os fatos, na realidade, estão aí para confirmar Josué
Guimarães; são. denúncias mars deõ.únCiaS Veiculãdãs
quase todos os dias pela imprensa e tudo continua misterioso, indesvendável como antes, continuando o governo
a não ver neles nenhuma conotação política.
Quem descobriu até hOje' o autor da explosão d:i bomba na Câmara dos VereadoreS- do Rio e que (:feixÓu Umjornalista inválido? Ninguém-.
Por onde_ anda o mandante da carta-bomba que matou a Secretária da Ordem dos Advogados -dO Brasil?
----Não se sabe.
-

e

Quem sabe do paradeiro do assassino do infeliz Sargento do Rio-Centro e que feriu ainda gravemente um
jovem Capitão que estava a serviço do SNI? Ninguém
sabe.
O que se sabe, até hoje, &abre o Cas_Q-do joTnalista que
apareceu afogado, varado por três tiros; de um pescador
que desapareceu misteriosamente; de uma mulher que
sumíu, também de maneira desconcertante, e, até, de um
grande barco de pesca que, simplesmente, se evapora nas
águas do Atlântico? E, .aqUi, na cOSta do Brasil, porque
se fosse no Triângulo das Bé:rmudas, aí não era_de se admirar porque lá costuma desaparecer navios.
Quem matou Baumgarten? Não se--Sabe
Quem sabC alguma c-oisa sobfe ~ a~d~;;r~~O -ii1-stala-dor
do aparelho de escuta descoberto nos lambris do gabinete de despachos de sua Excelência, o Senhor Presidente
da República, João Figueiredo?
Quem é O- responsável, afinal~ pefa famosa tranSição
do BNH com o grupo Delfin? Também não é esclarecido.
Quem é o autor do misteriOso- âtõ que autorizOu a exploração, pela CAPEM I, da madeira de Tucuruí? Não se
sabe.
Essas perguntas, Sr. Presidente -e Srs. Senadores, conÚnuam a ser feitas pelo povo, que, como tudo indica, já
perdeu a esperança de vê-las convenientemente respondi~
das. ''Tudo continua como dantes 110 quartel d' Abrantes", como dizia O povo quando da invasão nap·oieônica
em Portugal.
Entrementes, Senhor Presidente, mais um casinha surgiu, agora pata não fugir -a rotirúl. Queremos nos referir

--'

~6 cohTr~bando de 25 t~neladas de equipamentos eletrônicos, avaliado em mais de um bilhão e meio de cruzeiros
e c;:m que estão envolvidas várias multinacionais instaladas em nosso País. Segundo o noticiãri() de jornais, n~.-o
somos nós que estamos inventando, também não temos
informações do SNI, tão pouco do Palácio, mas temos
que_ nos valer dàs 'informações dadas através dos diários
de nosso Pais.
Segundo noticiaram arilplamente os jornais, as erilpresas envolvidas no contrabando conseguiam guias da CAM
CEX (qUe não autorizOu as imPortações) para im'jjó-rt:ir
peças de rcposiçB:o, -como fresãdeinis ou bobinas, mas reM
cebiam toca-fitas e -toca-discos deimontados, transistores, resistores, Células fotoelétricas, painéis de rádios e
outros _equipamentos eletrônicos.
A prop6sito, d~se contrabando, e corifirmando o que
vimos di~emos, o conhecido comentarista Aloysio Biond(~a-_-~'_Eqlhy de São Paulo" assevera que o caso; ~~mais
que siq~p_lesepis6dio policial, tem imPlicações mais amplas", envolvendo crime de fraudes nas importações e,
em uma última ins~~ncia, "um problema de desgoverno e
omissão".
-Passo a -ler, Sr. Presidente e S~s. Senadores, o que o
jornalista A!Oysio Bíondi, da Folha de São Paulo, do dia
13-5-82, eScreveü e-m ·seu artigo:·
-

eram liberadas. Quando mercadorias estrangeiras
chegam aos aeroportos ou portos, caberia à fiscalização verificár se o produto que está dentro das em--balagens é mesmo. o produto declarado nos documentos _que autorizaram a importação. Ora, se toneladas e toneladas de produtos chegaram livremente
às fábricas dessas empresas, está claro que essa fiscalização ineiíSte, e hã muito tempo. A prim,eira hipótese que se ·coStuma levantar, diante dessa omisSão, é de "corrupção da fiscalização". A hipótese es-tá errada. O que existe no Brasil, nos últimos anos,
são Ordens para não "perturbar" as empresas, não
criar "entraves burocráticos" à sua produção,
deixá~] as "agir livremente" para que possam exportar e essa ladainha toda. E a política de tolerância às _
fraudes e distorções em todas as áreas que está em
~en~L E essa política é de inspiração dos ministros
da área econômic~.
-As três empr"eSas serão as úriicas fraudadoras?
Pode-se duvidai-. Há muitos meses, empresários falam abertamente, e os jornais registram, que o met- - - -:- cada negro de dólares é alimentado por fraudes na
importação ou na exportação. Em larga escala, só
possível com a omissão dos ministros.

O Brasil en~renta a recessão e o desemprego. Os
ministros alegam que isso decorre de falta de cruzeiros ede dólares. Este caso prova, mais uma vez, que
o p-roblema é outro: é de desgoverno e omissão.

MAIS QUE CASO POLICIAL,
FRAUDE NAS IMPQRTAÇ0ES

Aloysio Biondi
Criou-se o hábito, no Brasil, ~e apresentar, co~o
meros "casos de polícia", episódios que na verdade
têm dimensões muito maiS ampfas, refletindo o desgoVernO e a ornjssào dos miriistros-da área econômica, em benefício de grandes grupos e prejufzos ao
País. As denúncias contra multinacionais surgidas
anteontem
fogem a essa regra: procuraMse dar a
impressão de que se trata de "contrabando:_, um
--"caso policial", quando na verdade o que est~ em
cena é uma ••fraude nas importações", um pmblema
de cop_travenção, sim, mas de cuoho emin~;ntemente
- eCo!lOffiiêo.
Não se trata de uma questão de semântica: visto
sob es:>e prisma, o pretenso escândalo permite uma
série-de conclusões- que se pretende evitar- c_om
o rótulo de ••caso policial''. O que estava aContecendo, na verdade- segundo o noticiário publicado, é que importantes empresas obtinham licença para
importar determinadas peças e componentes, não
_ fabricados no País, e ímporüwam outros tipos, que
poderiam ser produzidos no País, ou mesmo mercadorias desmontadas, cuja importação estava proibida. Qual o seu interesse na operação? As empresas
poderiam, por exemplo, apresentar uma relação
para i.mport;r _determinadas peças que valessem
1.000 dólares_ cada uma e, na verdade, importavam
peças que valiam apenas 100 dólares. Nesse caso, a
fraude- tinh-a -o-objetiv-o de fazer remessas-de-lücros
disfãrÇadas pafã" suas-matrlzes (que recebiam 1.000
dólares por peças que valiam só 100). Isto é, uma
operação de_ superfaturamento nas importações,
que provoca ~·sangria" de dólares e aumenta o endividamentO Úterno dO País. Elas Poderiam ainda,
si~plesmente, importar peças que a matriz tinha int~resse em vender i!Jclusive para prejudicar o
crescimento de indústrias nacionais. No caso, a
fraude provocava prejuízos a empresas ilacionais.
ampliava _o __desemprego, reduzii a arrecadação de
iit]pOstos dentro do País.
Fica claro; assim, que o episódio não é mero "caso policial", e sim um problema eConômico, com reflexos em cadeia para o País.
Qual a culpa dos minisÚos da área econômica
nisso tudo?
1: simples._ Existe. Uf!l ponto sobre o q!.!al não se
falOu até agora:· a- fo~ma c~mo -essas mercadorias

nao

Eis aí, Sr. Presidente, mais um capítulo de nossa situação econômico-fin~ceira, que, nesta oportunidade,
eu queria evídenciar, deixando à análise da Casa as conSeqUências desse caos em que nos encontramos, porque
disso tudo resulta - creio eu - toda a celeuma, toda
esta situaçãO penosa em que nos encontramos, e que há
-bem pouco foi evidenciada_ aqui, através da discussão e
pronunciamento do Senador Henrique Santillo, quando
fazía apreciã.ção da política financeira do BNH e também motivo de discurso do nobre Senador Virgílio Távo-

ra.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA - Só que para chamar a
atenção ainda, _complemento o meu discurso, que lemos
aqui num dos jornais de Brasflia, o Correio Braziliense,
de 18 de maio, uma_ afirmação, urna declaração do Sr.
Papa Jr., sob o título: "Comércio confirma juros _de
400%", quando, há bem pouco, aqui nesta Casa e nos
jornais todos, sabemos do episódio, quando os Srs. Paulo e Guilherme Afif levaram ao Presidente da RepÍiblica
um relatório, mostrando que o custo do dinheiro, nos
bancos, nas operações de descontos de duplicatas, estava
na casa de quase 500%, 496%, e o Sr. Presidente daRepública escreveu um blilhete ao Sr. Ministro Delfim Netto, perguntando: '':E- possível isto?" E o Sr. Ministro res-pondeu que ~ào era possível. E, agora, vem aqui outro
lider das classes empresariais mostrar que é possível e
que está acontencendo, 400% do dinheiro nas operações
financeiras, descontos de duplicatas.
Concedo o. aparte ao nobre Senador Hélio Gueiros,
com muito prazer.

O Sr. Hélio Gueiros- Senador Mário Maia, V. Ex'
. faz muitO bem eril comentar nesta Casa este quase descalabro administrativo no Brasil, por·que permanentemente as autortda!=fes fiiúi.-nciê-ras -e-eéonômicas dO BrasÜ e os
seus porta-vozes, aqui, nesta Casa, insistem em atribuir
todas as_ mazelas financeira, no Brasil, a problemas de
fora da nossa terra. Então, para tudo a culpa é do pe·
tróleo dos árabes, é dos juros dos americanos e de alguns
déficits orçamentários, mas isso~ comum na vida de tantos povos. A Bancada do PMDB insiste em que, embora
não se deva desconhecer o que acontece fora do Brasil,
parece ser mais fâcillocalizarmos os males e os erros cometidos pelas nossas autoridades, aqui dentro do Brasil.
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Mas, esse reconhecimento não é admitido jamais pelo
administradQT brasileiro. Agora, V. Ex• traz à baila esSe

problema dess.e contrabando apreendido. O que é espantoso não é o contrabando apreendido em si, no valor de
um bilhão e meio de _cruzeiros; o que assusta é que, se foi
apanhada uma partida de um bilhão e meio, é evide_nte
que isso é uma prátíca, um costume, um hábito muito
antigo.
O SR .. MÃRIO MAIA:- Talvez, seja a pónta do iceberg.

O Sr. Hélio Gueiros- A ponta do iceberg, como bern
diz V. Ex• O que apavOra é isso, porque todo mundo
sabe que nenhuma empresa, que sabe ganhar dinheiro e
vive para ganhar dinheiro, irliCarriScar uma aventura assim, como se fosse uUia úníca-Vez_queV1CsSe-para dBr"<iSil
com um bilhão e meio de cruzeiros. Na verdade, a presunção é de que se trata _d_e um costume, de um hábito, de
uma prática rotineíril e apenas por um descuido, ou um
acidente de articulação, foi descoberto lã em São Paulo.
Por outro lado, eminente Senador Mário Maia, quero
me referir à parte inicial do seu discurso, em que V. E.x•
cita vários casos em- que não se connhecem os responsáveis pelas falcatruas, ou até crimes particadós ultimamente no Brasil. V. Ex• tem razão porque, embora se
diga à boca miúda quem é e quem não é responsável, então não podemos acusar a ninguém. Mas, há casos, eminente Senador Mário Maia, em que se conhece os responsáveis pelas falcatruas pratiCadas no Brasil. E eu quero lembrar mais uma vez, porque todo dia que abro o
jornal, o jornal não me deixa esquecer, ê o caso da CAPEM I. A CAPEM I está dando um prejuízo fabuloso ao
Brasil, e se trata de uma empresa registrada, com diretores, com presidentes, com superintendentes, todos eles,
por sinal, supostamente fiscalizados pelo Ministério da
Agricultura, que entregou a essa empresa uma missão a
cumprir, através de _uma concorrência equivOcada lá no
meu Estado. Pois bem, veja V. Ex•, o Governo já entroU
na primeira parte do problema com os peões, com quatrocentos e tantos milhões de cruzeiros; e ago"ra acaba de
entrar com um bilhão e 700 milhões de cruzeirps_. Há _a
desculpa de que o GoVerno-está adquirindo uma madeira que es_tariã. estocada pela CAPEMI. Mas, V. Ex• pode
anotar, eu não tenho meios de garantir, mas eu quero ver
essa madeira aparecer mesmo, eminente Senador Mário
Maia, no valor de dois bilh_ões e poucos cruzeiros. Estou
para ver onde é que está essa madeira. Porque, não deixa
de ser interessante que, uma madeira, supostamente existente no interior da selva amazónica, é vendida ã.qui mim
gabinete refrigerado, na cidade do RiO de Janeiro. Agora, quando se chegar lã para se verificar se realmente essa
madeira existe, é que quer-o Ve-r se ela realmente existe.
Mas, quero mostrar a V, Ex• que, pelo menos, para esse
trambique de 2 bilhões e tanto de cruzeirso, sem falar no
pagamento do aval de 25 milhões de dólares, está somado e são todos _conh_~ióo~. Os diretores estão aí, é só pedir um registro na Junta Comercial que está tudo direitinho registrado. Então, não haveria nenhuma dificuldade
de se responsabilizar os que praticararri esses atas. Mas,
esquisitamente, e aí_ é outra razão dó meu aparte; o zeloso magistrado que preside a ação falimentar no Rio de
Janeiro, ao invés de incomodar e ameaçar os dir:etores
que dão trambiques de 2 bilhões, além de 25 milhões_de
dólares, dirigiu, há dois dias, um telegrama insolente,
atrevido, impertinen-te, ao Governador do Estado do Pará, determinando a ele _que apreendesse tratares, esteiras,
assim e assado, sob pena de_ele ir à Polícia Federal para
que a sua ordem (asse cumprida.
Verifica V. Ex-' que o autoritarismo que presidiu a
todo esse pro_blema da CAPEM! jâ está se impregnariâO
no Poder Judiciário. E o J_uiz do Rio de Janeiro, que não
tem a menor jurisdição a não ser dentro do seu território,
se mete a dar ordem, e telefone ao Governo do Pa_râ. V.
Ex• pertence a minha região, e o que nós temos Que sus-

peita r de isso tudO, é que há muita gente ainda- nó Brasil
que pensa que na Amazônia só tem botocudo que não
sabe os seus_dil:eitos e o que realmente a Constituição dita. Porque esse juiz deveria saber que ele jamais poderia
dar ordenl ao Goveirio do EStado, ele- teriã- quC se dirigir,
em carta precatória, a um outro juiz do Pará, este juiz
então oficiaria ao Governo do Estado dizendo que havia
uma os::dem judicial para apreensão de veículos supostamente pretencentes_ à CAPEM I, e o Governado daria,
então, a cobertura para a garantía dessa diligência que
fosse cumprir a ordem judicial do Juiz do Rio de .Janeiro.
Mas nào foi isso que S. Ex• fez, dirígiu-se ao Governador
do Pará para que este apreendesse, tais e tais, tratares e
os colocasse à disposição do Juiz. O Governador do Parâ, para não criar muito e muito caso, apreendeu as_ rriáquinas que -estavam em Belém e comunicou ao juiz que
as máquinas estavam apreendidas mas que só manteria a
apreensão- que ê até uma ilegalidade- se viesse agora
o pedido formal através dos meios competentes. E, ao
mesmo tempo, disse ao magistrado carioca, que ele dispensaria as observações do magistrado, inclusive, com
ameaças de apelo à Polícia Federal, e terminou dizendo
que o magistrado cumprisse com o seu dever, como manda a lei, porque o- Governo do .Estado -do Pará sabia
cumprir com os seus deveres .sem sair da lei. Era a contribuição que deseja-va prestar ao seü oportuno discurso,
salientando o que hoje existe no Brasil. t:: espantoso que
não se incomode, que não se perturbe quem foi flagrado
com a mão na massa, e se esteja a criar caso, a perturbar
pessoas e autoridades que não têm nada a ver com
problemas como esse da CAPEM[. Espero que o discurso de v_, Ex' .encontre eco e se_ possa, Senador Mário
Maia, coibir um pouco esses abusos, essas irregularidades que se praticam a toda hora no Brasil, e as autoridades ,_econômicas_ e financeiraS _do nosso Pais _compreendam que, além de problemas e equívocos que vêm de fora, nós também estamos praticando muita_coisa errada e
é preciso que elas sejam consertadas. Muito obrigado a
v. fu..J.
O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço a V. Ex•, Senador
Hélio Gueiros~ o aparte que dá ao meu modesto comentáriO, e não teria maiores comentários a fazer sobre o
mesmo, porque é, em verdade, uma complementação
ilustrada das pálidas palavras que estou proferindo aqui.
Portanto. insiro o seu discurso como uma ilustração às
minhas considerações que faço nesta tarde, aqui, no Senado da República.
E, para encerrar, gostaria apenas de enfatizar, aqui,
também, as palavras, as preocupações que mostram autoridades financeiras em nosso País, que já apresenteí em
- apartes, e agora faço parte, para que as palavras, as
apreensões de tais autoridades fiquem inseridas no meu
-=-'discurso, lendo as preocupações do ex-Ministro Karlos
Rischbieter na conferência que fez, -reCentemente, na- Confederação Nacional da Indústria:
"RISCHB!ETER TEME QUE CRISE
LEVE Ã CONVULSÃO SOCIAL
Rio- O ex-Ministro da Fazenda, Karlos Rischbieter, externou ontem, na Confederação Nacional
da Indústria (CNI), no Rio, sua preocupação pela
possibilidade de ocorrer no País uma cOnVulsão social devido ao desemprego crescente. O ex-Ministro
observou que estamos recebendo diariarriente em
SàQPa_ulo avisos dessa natureza e é preciso fazer alguma coisa que ataque o problema ... Não podemos
conviver com essa situação dUrante muito tempo",
frisou Rischbiete-r.
Indagado se achava que uma convulsão social estaria iminente, ele disse ser muito difícil precisar datas. O Brasil, observou, possui um povo maravilhos_o, q!Je procura saídas de todo jeito ...Cada um se
vira, mas essa poSsíbílidade de um ajudar o outro
acabará Se eSgotando".
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Para Rischbieter, o problema é que o Brasil está
em dificuldades crescentes e, aparentemente, não temos fôlego para nos ocuparmos de coisas internas
do País. "Já falta -fôlego nàs contas externas, o que
nos impede de tomar medidas internas, que são ab~
solutamente imprescindíveis. Este é o- panorama de
hoje no País".
Essas palavras não são minhas, mas do Sr. ex~
Ministro aa Fazenda Karlos Rischbíeter.

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, V. Ex• me concede um aparte?

O SR._MÃRIO MAIA- Concedo o aparte ao nobre
Senador pelo Piauí.

-0 Sr. Ãtherto -Silva- Quero apenas fazer um registro
a respeito da palavra do ex-Mlriistro Carlos Ris-chbieter,
com relação a esse risco, para dizer a V. Ex• que, realmente, ê preocupante o desemprego crescente, a fome,
p~ovavelmente_a desesperança que está campeando no
-Brasil, citando Õ;xemplo do meu Estado, o Piauí. Nunca se ouviu dizer- e fui Governador do Estado e militei,--ocupei várfóS ca-rgos públicos no meu Estado - nunca
lia histórfa-d;; Piauí sC viu movimento popular de recla:maçào do tipo que está acontecendo, e que os jornais noticiaram amplamente. Eu fiz um registro, aqui, no dia em
que ãcoilteceu, fui até aparteado pelo nobre Senador
João Lobo, que disse que não tinha conhecimento, mas é
que o fato estava acontecendo naquela hora em que eu
estavã faland_Õ; eu tinha -recebido uma comunicação e
não havia notado que o fato estava ocorrendo naquela
hora.
O SR. MÃRIO MAIA -

Eu assisti o aparte.

O Sr. Alberto Silva- Então, que se queira minimizar,
dizendo que alguém tentou conduzir ísso, dã. mesma forma que em São Paulo, o que é real é que no Brasil quem
está desempregado não tem nenhuma condição para resistir. Quando se pretende comparar com o desemprego
na Europa ou em outros países, é preciso que se leve em
consideração que o desemprego lâ não leva ao desespero,
porque hâ um seguro desemprego e pelo menos a família
está amparada. Mas aqui não! A fragilidade é total. Um
homem que perde o seu emprego ele fica alucinado, porque os filhos estão chorando com fome em casa. O caso
do_ Piauí é_ tfpico. Acontecendo no Piauí eu me benzo
pelo resto do Brasil; porque lá o povo é tranqüilo, é pacato, e se já 6itâ acontecendo no Piauí eu tenho medo
pelo resto do Brasil. Acho que o problema da recessão·
deve ser tratado, talvez, com todo o País, Governo e
Oposição, para se encontrar uma soluçãQpara sair darecessão, porque acho que desemprego, no Brasil, para
mim e para todos nós, é o pior mal deste momento. Não
é O pagamento da conta do Fundo Monetário Interna--dona], não. Isso eu acho que comparado com o risco
desse problema social brasileiro é pequeno; o grande
-problema nosso e-encontrar uma forma de se sair darecessão e criar em-pregos, porque o povo brasileiro não
aguenta, não tem ele estrutura de nada, ganha o que
come no dia; se não ganha é um risco que não devemos e
nem podemos correr.
O SR. MÁRIO MAIA- Agradeço a V. Ex• a apredaçã-o _-que faz das palavras, principalmente, do Sr. exMinistro, e das considerações que fazemos. Realmente, o
desemprego é o grande fantasma que cobre os horizontes
_ das nossas expectativas.

QSr. Hélio Gueiros- Permite

V~

Ex' um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA - Só um instante. E ficamOs
assim apreensivos, porque não estamos realmente enxergando, talvez porque a nossa capacidade de percepção
seja muito curta •. mas não estamos enxergando horizon-
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tes que possam nos dar urna esperança sequer; porque a
cada dia o problema vai-se agravando mais, e todos os
graves problemas que aparcceiti são colocados de lado,
sendo que agora já se deixa de lado todos esses proble«
mas para se falar em reeleiçã.o do Presidente da Repúblíca e na futura substituíção do Presidente da República
ou a continuação dele mesmo; isso quando os problema
ainda não foram resolvidos e foram t.Õd-os "efei agTRvados, durante esses quatro anos de mandato do Senhor
João Baptista Figueiredo. ê, para os dois anos restantes,
já parece que ele próprio começa a entregar os pontos e
não tem esperançá, porque jã demonstra que procura
uma nova saída, num substituto, para ver se dâ um jeito
na situação. Isso, não que ele confess.e, pessoalmente,
por palavras, mas por atos demonstra Sua Excelência
sentir que a situação se torna insolúvel; e nós que não somos economistas, pelo menos eu percebo algo que me
deixa preocupado, que é em relação a essa insistência dos
juros altos, das casas de tavolagem, das casas de captação de dinheiro, estimulando-se, a cada dia, através
dos bancos, das casas finã.nciãdOias, o estimulO do dinheiro produzindo o dinheiro, desenvolvendo cada vez
mais a ambição; de vez que muitas pessoas - e esta é
uma observação médica, cirúrgica, que não sei se verdadeira ou não, economicamente - e é o que se verifica,
conforme tenho conversado com alguns pequenos empresários, e que nos deixa estarreCidos quando ouvimos,
como ouvi, eles dizerem que não suportam mais, que não
têm dinheiro para móvimentar suas empresas, não têm
capital de giro, E que, então, como estavam entrando em
dificuldades, porque os bancos estão cobrando juros extorsivos, esSes empresáriOs cOmeçaram -a desempreSar. E
ainda há pouco, mesmo, conversava eu com um pequeno
empresário de transportes do Estado do Acre e ele me
dava o seguinte exemplo: que tinha ele cerca de 50 a 60
funcionários na sua empresa de transporte de cargas e
valores, e que agora estava ele reduzido a 10, porque havia feito urna li(juidação dos seus bens, antes que o capital desaparecesse, e que estava empregando esse capital
no open-market, no overnight. porque não dá trabalho ai~
gum, não acarreta preocupações fiscais de espécie algu-

ma.
O Sr. Hélio Gueiros - Tem trouxa para trabalhar
para ele.
O SR. MÁRIO MAIA - Então eu imaginO que seja
isso uma multiplicação, pois se está acontecendo no Estado do Acre, fico a imaglriaf-nO-Estado de São Paulo,
nos grandes Estados onde existem grandes indústrias.
Portanto, é um circulo vicioSõ-, u-inã coisa puxando a
outra; quer dizer, produz ele _o desemprego e, ao mesmo
tempo, passa a ser estimulado a auferir um ganho subjetivo; pois não me consta - nunca vi isso na minha vida -que se cave uma cova, no chão, e se plante uma cédula
de mil cruzeiros, ali dentro, como se fosse uma semente,
e que se passe a regar e que ali venha a nascer u~· p~ de
dinheiro, e essa árvore cresça e comece a dar dinheiro.
Nunca vi isso!
Então, plantar dinheiro, para tirar dinheiro, dar flor e
depois obter pencas de dinheiro, a verdade ê que vejo dinheiro produzir dinheiro quando é ele empregado para
produzir trabalho, quando o homem cava a terra com
uma enxada e coloca no seio da terra a semente do milho, do feijão, do arroz, para produzir bens de alimenw
tacão; o seu suor, o seu trabalho se transformam, porque
se ele coloca uma semente, um grão de milho na terra,
daí a três ou quatro meses ele vê esse grão multiplicado
por uma espiga, que tem centenas e centenas de sementes. Então o seu suor foi transformado numa riqueza alimentícia, que vai dar o seii" sustento, o sustento da sua
família, e o excedente para servir a outras categÕrias de
trabalho que não a sua de agricultor, para ele fazer a troca devida, pelo calçado, pela roupa. Mas trocar dinheiro
por dinheiro, auferindo jurOs-e- nlais ju-ros~ chega~Se a
essa situação espantosa que temos aqui: os juros vão
crescendo e agora nós jã estamos em 400.
-

A esse respeito, vou dar um exemplo, aqui, de quando
era eu ainda um rapaz. Havia uma senhora que tinha
uma venda, uma pequena pensão e emprestava dinheiro
a juros - àquela época a 5%. Nós a chamávamos de
Don_á Sartta, e, era tida como uma mulher muito esperva,
que vivia de agiotagem - Dona Santa era agiota. Hoje,
os b_ancos gan)}am 19/20% ao mês, e ninguém isso.chama de agiotagem. :t: um negócio estranho, isso.
O Sr. Hélio Gueiros - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. MÃRIO MAIA- Concedo o aparte ao nobre
Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros - Senadqr Mário Maia, o meu
_aparte foi solicitado q-uando V. Ex• estava lendo a advertência do ex-Ministro Carlos Rischbieter. Lembro-me
quede f<?i demitido porque ou~ou dizer à N!lção quenôs
não ida_{!t_~s t~r S_!.!perávit na balança comerCial, e qu-e o
Brasil iria num despenhadeiro que terminaria numa convulsão social. A reposta que o Governo deu à advertên~
cia do_.seu Minis.tro _4a Fazepda,_ foi colocá.Jo na rua,.
Quero fã.zer essã. referêncY~_, pOrque ti no~jornais de hoje
que o Prçside!:tt_e Figueiredo, ao tomar conhecimento dos
detalhes da presença, aqui, do Ministro Delfim Netto,
soube de um diálogo em que um -senador da oposição
relembrou que, durante muito tempo tem chamado a
atenção do Governo para a gravidade do problema económico e so.cial no Brasil, e não foi ouvido. Em reposta a
essa observação do Senador da Oposição, o Ministro
Delfim Netto levou na brincadeira, no deboche, e disse:
"Ahl que cQisa; então, V. Ex• perdeu uma oportunidade,
~--pois podia ter prevenido ao mundo inteiro, porque ninguém sabia o que ia acontecer, só V_ Ex• sabia disso."
Diz o noticiário de hoje que o Presidente Figueiredo,
quando soube deste diálogo, caiu na gargalhada, achou
engraç~díssima a resposta do seu Ministro de Planejamento, que levou no deboche, na brincadeira, uma
lembrança de um Senador da Oposição, sobre uma advertência já feita anteriormeóte. Note V. Ex.. a que estado chegamos no Brasil, porque a revelação da gargalhada do Presidente, foi dada pelo Secretário de Imprensa
da Presidência da República, como se fosse uma coisa da
mais alta importância para o Brasil, o Presidente da República_ dar uma gargalhada, quando algyém relembrou
uma .advertêncüi sQbre {I grayidãde da situação económica e s~cial do País. Vê V. Ex• que, naturalmente, o Presidente e as autoriçiades feder~is brasileiras não estão gargalhando só de ontem para hoje, como pensa o Secretário de Imprensa. Na verdade, desde o tempo em que
outras autoridades e atê auxiliares do seu próprio Governo, como o Sr. Carlos Rischbieter, chamava a atenção"
do Governo_ para o sério problema económiC9, social e
finarl"ceiro do País: Tenho a impressão que desde aquele
instante, o nosso Presidente e seus leais assessores morriam de rir, só qUe agora o_ povo realmente_ está morrendo, mas é de fome_.
O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador .Hélio Guei~
ros, realmente neste País, de 1964 para cá, o que os homens do poder têm feito, de uma forma ou de outra, não
é senão dr do povo. A gente tem visto isto, porque o
povo não é chamado para participar de nenhuma decisão que _signifique o seu destino neste País.
De 1964 para cá, as reuniões são feitas de portas fechadas, estivemos sob o_ guante do Alw5 e salmos dele, mas
continuamos num regime autoritário, onde o Governo
continua d~ndo as normas que interessem ao sistema.
Eles só ouvem as suas vozes, só ouvem as suas prów
prias vozes, os homens que estão à frente dos destinos
desta Nação. Nem a voz de seu próprio Partido é.ouvida,
q Partido do Governo - PDS - é que tem que ouvir a
voz de comando que vem lá do Planalto e da sua equipe,
que tem mudado muito pouco durante esses longos anos.
Mas o aparte de V_ Ex~, dizendo que o Presidente figueiredo, ao saber das considerações aqui feitas por um
dos Senadores e da ironia com que o seu Ministro do
Planejamento respondeu, é porque eles realmente só

29

187 f

vêem o seu próprio eu, a sua própria intimidade, os seus
defeitos não são vistos, porque fazem parte das suas próprias personalidades, faz-nos lembrar aquela f1gura do
indivíduo que chegou a um país em que todos eram co-xos, puxavam de uma perna, ele era o único que não era
coxo, que andava direito, e ao caminhar pela rua, to_do
mundo ria do seu ~mdar e achava engraçado. Então, to- dos riam daquele que- a~ dava direito, pelo simples fato
de não ser coxo.
f: o que está acontecendo em nosso País: quando é
apontada a verdade, os coxos não querem vê-la.
Sr. Presidente, com es.tas considerações, encerro o meu
discurso.( Muito bem! 1
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra a_o nobre Senador Helvídio Nunes. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.
(Pausa./

S. Ex~ não está presente ..
Concedo a palayra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
S. Ex' desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo.
(Pausa.)

S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei-

ro.
O

S~.

NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
Sr~ Presidente, Srs. Senadores:
O problema da correçãO salarial e o seu equaciona~
menta pelo Decreto-leLn9 2.012. de 25 de janeiro deste
ano, tem sido amplamente discutido no País, pelas lideranças sindicais, na imprensa falada, escríta e televisada,
nas Assembléias Estaduais e nas Câmaras Municipais,
havendo um rnovi!flento ge.ral de repulsa ao seu texto.
Recentemente: e~ março último, nos primeiros dias
após a sua instalação, a Câmara Municipal de Ribeirão
Preto aprovou, por unanimidade, requerimento do vereador Valdemar Corauci Sobrinho, manifestandoMse
contrariamente às modificações introduzidas na legislação que disciplina a correção automãtica_dos salários,
_ s;;~.lientando:

discurso:~ -

"Em razão de tais alterações, são inseridas modificações nas diversas faixas salariais, cujos critérios
de reajuste automático passam a sofrer limitações
percentuais às variaÇões semestrais do Indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), em flagrante
prtÜuíZo- ~s classes me_nores ~e trabalhadores.''
Prosseguindo, lembra o requerimento que a legislação
-referente àquela correção salarial, instituída em 1979,
"'"'parecia objétivar, originariamente, a estabilidade da ex- pressão monetária dOs referidos salários, proporcionando aos trabalhadores em geral a tranqUilidade e a segurança pafã a sobrevivência de suas famílias, inobstante a
prática, já em franco desenvolvimento, das empresas na
dispensa em massa dos operários, por ocasião desses reajustes automáticos, sob a alegação do crescimento desw
mesurado dos salários pagos, em confronto com o aumento da produção e o custo operacional de suas atividades''.
Lembrando que essª' lei já foi corrigida duas vezes, em
detrimento dos interesses da classe operária e gerando a
intranqUilidade social, adverte- o requerimento:
''Enquanto se reduzem os fatores multiplícadores
na variação semestral do INPC, para os efeitOs dos
reajustes automáticos salariais, a realidade é que te~
mos um crescente e incontrolável aumento do custo
de vida, em índices jamais vistos. E o empobreci~
menta cada vez maior do assalariado brasileiro."
Depois de afirmar que o maior ônus da crise
econômico-fmanceira atual-é pago pela classe trabalha-
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dora, revela sua confiança em que não serã referendado,
pelo Congresso, esse injusto decreto-lei.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. {Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pirite)- COnCf:do a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidmt_e, Srs . .Senadores:
A Associação dos Profissionais de Pro-cessamento q~
Dados do Estado de São Paulo realizará amanhã, 20 de
maio, o seu i"' Congresso Estadual de Profissionais de
Processamento de Dados onde, entre outros temas, será
debatida a regulamentação da profissão.
Consciente da importância-do profissional de processamento de dados - existem cerca de 100 nül no País,
segundo estimativas baseadas em levantamento da SEI
- remeti aos participantes do- Congresso a segUinte
mensagem:
"Caros Congressistas:
Na impossibilidade de comparecer ao l'i' Congresso Estadual de Profissionais de Processamento
de Dados, por compromissos assumidos anteriormente, envio a esta Associação os votos de pleno êxito deste Congresso. Não são certamente, neste caso, cumprimentos formais de um senador por São
Paulo que vê crescer este movimenlo assocíãtíVOcom o maior interesse através- de ativTdades como
desta noite".- :t: acima de qualquer consideração,-um
compromisso do nosso mandato e do nosso Partido
- o PMDB - com os problemas de organização
dos movimentos profissionais, Acompanhamos no
Senado Federal com a maior atenção, a tramitação
do Projeto de Lei que regulamenta as profissões ligadas ao Proces.samentp de Oa_cl_os e seu respectivo
código de ética. Acreditamos que com a mudança
democrática, qrie desejamos mais-rápida e efeiiVa,
nós necessitaremos dos profissionaiS da área, além
da competência necessária no fratani.entO da inTõr~
mação um comportamento na direção de oferecer à
sociedade dadoS confiáveis para ·sua pr6prTa torriada
de decisões.
Por outro lado, neste momento, em que a conjuntura económica é difícil principalmente para as
empresas nacionais nos colocamos ao lado daqueles
que defendem além da reserva de mercado para os
mini-computadores atualmente em vigor, uma
maior autonomia _tecnológica para o Pals. Autonomia que se traduz neste caso na elaboração em lodos os níveis de um .. Software" pelos profissionais
brasileiros. Não precisamos -import-ai' programas de
qualquer natureza para alimentar nossas máquinas.
Temos capacidade, já demonstrada em várias oportunidades, de elabora-los co_m a .maior competência.
Devemos agir com maior rigor na importação destes programas, certamente a legislação brasileira é
muito branda neste setor. E podem estar certos que
trabalharemos na direção de aperfeiçoá-la.
Renovando meus cumprimentos, me coloco inteiramente à disposição desta APPD para levar ao
Senado Federal a palavra de todos vocês,
Muito_ obrigado,- Sen. Fernando Henrique Cardoso."
Era o que eu ttnha a dizer. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Con_c.!!do a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. -Senadores:
Venho desta tribuna, alertar para o p-erigo de Brasllia
se transformar numa megalópole desordenada, pois isso
teria como principal conseqüência um drástico aumento
na violência, que já -se-COnstitui hoje um problema latente no Distrito Federal.

Estas considerações, eu as traçei também em recente
__ reunião .de estudo sobre o aumento da violência em
Brasilia, promovida pela OAB e tendo como convidados
os membros da comissão do Distrito Federal no Sen~do.
Dizem Que a viOlência é paiteira da história, rrias eu
pergunto: e a violênCia"., como foi gerada?- b urgentemente necessário adotar-se, na prática, medidas de contenção da violência, procurando atingir o cerne dessa
questão: o desemprego e as migrações, que tanto afligem
os centros urbanos, aumentando os desempregados.
No caso de Brasília, tenho a sugerir que, a exemplo do
"cinturão verde", já impl~ntado na região geoeconômica, seja criado, em redor da capital, um "cinturão industrial" que englobe as cidades circunvizinhas,
tãis como Forp1osa, Luziânia riAfexâitia. Dessa forma as
populações itinerantes, encontrando condições de trabalho e subsistência nestas cidades, não se deslocariam
para Brasnia, onde suas chances seriam mínimãs, já que
_o mercado de trabalho da capital é bastante restrito.
Equipando-se estas cidades componentes do. "cinturão
industrial" com instrumentos capazes de debelar o
-probiema, antes que chegue a uma fase- mais difícil, a
questão estaria praticamente resolvida. t necessário ainda se equipar devidamente ajustiça, fornecendo-lhe condições reais para reduzir o crescente surto da violência
em Brasília. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pírito)- O Sr. Senador
NúiiiOM-iía, encaminhou à Mesa requerimento de infor·
maÇões que, nos termos do inciso VI, do art. 239, do Regimento Interno, será examinado pela Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo que tratar' vou encerrar "a presente sessão, designando para a sessão extraordinária, a realizar-se às I 8
hpras e 30 minutos, a seguinte.

ORDEM DO DIA
Discussão, em tufno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 395, de
: 1983), do Projeto de-Resolução n9 208, de 1981, que au--toriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 92.175.300,00 (nOventa e dois rililhõ~,
cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros).
2
Discussão, em turno úniCo, da r-~dação final (ofe~ecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 396, de
1983), do Projeto de Resolução n'i' 210, ele 1981, que_ autOi'ifã a Prefeitura Municipal de Urucânia, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de Cri 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta: e cinco inil e trezentos cruzeiros).

PARECERES, sob n'>'s 320 e 321, de 1983, das Comissões:
-de ·Relãções Exl€riores (cumprídã diligência soliCitada ao Ministério das Relações Exleriores), favorável; e
- de Agricultura, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Estâ enceiTada a sessão.
(Levanta-se a sessão às-18 horas.)

Ata da 70' Sessão,
em 19 de maio de 1983

I' Sessão Legislativa Ordinâria
da 47~ Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Almir Pinto
Às 18 hoi'as e 30 minutos, acham-se presentes os Srs.
Senadores:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Hélio Gueiros - Alexandre Costa- João Castelo -Alberto Silva- Hc;lv_ídio Nunes- João Lobo - Almir Pinto - Virgílio Távora. _-_Martins Filho- Dinarte Mariz- Humberto
Ll,tcena-:- Marcondes G_~delha- Aderbal_JuremaMarco Maciel- Nilo Coelho- Guilhfirme PalmeiraLuiz Cavalcante - Albano Franco - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- João Calmon- José lgnácioAmaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturniilo- - Itamar Franco - Murilo Badaró - Alfredo
Campos - Amaral Furlan - Henrique Santillo Mauro _Borges- Gastão Mliller- Roberto CamposJosé Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha DerziAffonso Camargo- Álvaro Dias- Enéas FaTia- Jaison Barreto- Carlos Chiarelli- Pedro Simon- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de presença acus~ o comParecimento de48 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr, 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.

-t

lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES

Discussão, ein turno único, da redaçãó final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 397, de
1983), do Projeto de Resolução n'>' 214, de 1981, que au-tO-riza a Prefeitura l\1uniclpâl de Candeias, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 30.723.100,00 (tririta milhões, setecentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros).
4
DiSCussão, effi turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'>' l, de 1982 (n"' 113/81, na Câmãra dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo para a Sexta
PrOrrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo
de -1971, assinado pelo Governo Brasileiro em Washington, a 28 de abril de 1981, tendo

PARECER N• 417, DE 1983
Da Comissão de Redaçào
Redação final do Projeto de Resolução n' 36, de
1983.
Relator: Senador José Llns
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 36, de 1983, que autoriza o Governo doEstado do Rio Grande do Norte a contratar empréstimo
externo no valor de uss 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares norte-americanos) destinado ao Progra-nia de"-lnvestimentos do Estado.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Saldcinha Derzi.

Maio de I983
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ANEXO AO APRECER N• 417, DE 1983
Reda('ão final do Projeto de Resolurão nP 36, de
/983.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1983

RESOLUÇÃO N•

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a contratar empréstfmo externo no valor de
USI 20,000,000.00/vinle inilh§es de- dôftires ameiica~
nos)_destinado ao Programa de Investimentos doEstado.

93, de ií êie outubio de 1976, do~ Senado Federal, autoriM
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
81 ..583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) junto à Caixa Eco~
nômica Federal, mediante a utílizaçào de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à implantação de um Centro Educacional para
ensino de I I' grau, naquele Município, obedecidas as con- _diçõ~ admitidas_ pelo Banco. Central do Brasil_no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 2~' A operação realizarMse-á nos termos aprovaM
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o·ex.aille ~a_s
condiçõés creditícias da operação a -Ser efetuado-Pelo MIM
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco CenM
trai do Brasil, nos termos do item II do art. I~> do DecreM
to n~> 74.157, de6 de junho de (974,-obedecidas as demais
exigências dos órgãos eriCãiiegadOS da execução da potítica económico-financeira do-doverno.Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n~' 4.820, de 28 de junho de
1979, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data- de sua publicação.
PARECER N• 418, DE 1983
Da Comissão de Redaçào

Redação final do Projeto de Resolução nl' 111, de
1981.

PARECER No 419, DE 1983
Da Comissão -de Redaçio

Redação final do Projeto de Resolução
1981.

n~'

121, de

nicipal de São Luís (MA) a elevar em Cri81.583~5ÕO,OO
(oitenta e um milhões, quinhento-s e oitenta e três mil e
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoliM
dada interna,
- Sala das Comissões, 19 de rilai6 de 1983. -João Lobo,
Presidente- Saldanha Der:l, Relator --Alfredo CamM
pos.
ANEXO AO PARECER N• 418, de 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' JI J, de
1981.

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

RESOLUÇÃO N•

A Comissão apresenta a -redação final do Projeto de
Resolução n~> 121, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Passa Quatro (MG) a elevar em Cr$
46.449.200,00 {quarenta e seis milhões, quatrocentos e
quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada in.terna.
Sala das Comissões, 19 de mai"o de 1983. -João Lobo,
Presidente- Alfredo Campos, Relator- Saldanha Der-

Sala das Comissões,19 de maio de 1983. -João Lobo,
Presidente- A/freiio Campos, Relator- Saldanha De,...

zi.
ANEXO AO PARECER N• 420, DE 1983
Redar:ão final do Projeto de Resolução n' 283, de

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 Boa Esperanr;a, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor de Cri 6/.450.200,00 (sessenta e
um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e duzentos
cruzeiros).

zL

O Senado Federal resolve:

ANEXO AO PARECER NO 419, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' 121, de
1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do Uft. 42, inciSo VI, da Constituição,
eu:
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Passa Quaifo.
Estado de Mif!aS Gerais, a contratar operação de crtf..
dito no valor de_CrS 46.449.200,00 (quarenta e seis
milhões, quatrocentos e quarenta e nove mite duZentos cryzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Passa Quatro,
Es"tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolu-ção n9 93, dl!_l_l de outubro de 1976, do Senado FedeM
ral, autorizada a contratar operações d_e crédito no valor
global de Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões,
quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros), correspondentes a 70.000 UPCs, considerado o va·Jor nominal da UPC de CrS 663,56 (seiscentos e sessenta
e trêS cruzeiros e cinqUenta e seis centavos), vigente em
outubroj80, junto à Caixa Econômicado Estado de Minas Gerais, esta na qua.Jidã"de de agenté financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à
construção de 200 (duzentas) unidades habitacionais de
interes_se social e e.~tecução das obras de infra-estrutura
urbana_ neces~rjB:S, ~aguele _Município, obedecidas as
condições admitidã.-s pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo~
Art. . 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

, õE1983

Autoriza a Prefeityra Municipal de São Lufs, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 81.583.500,00 (oitenta e um milhões,
quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruÚiroS )_-

nicipal 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 interna.

Relator: Senador Alfredo Campos

Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' III, de 1981, que autoriza a Prefeitura MuM

1873

/981.

O Senado Federal resolve;

Art. i"' .t o Governo do Estado do Rici Grande do
Norte autorizado a realizar, com a garantia da União,
uma operação de emprésttmo externo no valor de US.S
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o
equivalente eni outras moedas, de principal, junto a gruM
po finanCiador a ser indicado sob a orientação do MinisM
tério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, a ser utíM
lizado no Programa de Investimentos do Estado.
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Art. II' É a Prefeitura Municipal de Boa Esperança,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da ResoM
Jução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado FedeM
ral, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de CrS 6J .450.200,00 (s~ssenta e um milhões, quaM
trocentos e cinqüenta mil e duzentos _cruzeiros), corres~
-pondentes a 70.000 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de CrS 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenw e seis centavos), vigente em abril/8I,junto
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinadas à construção de 200 (duM
zentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de irifra_-estn.ttura urbana necessária, naM
quele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
A rt. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 421, DE 1983
_ Da Comissão de Redação

Redaçào final do Projeto de Resoluçio n9 29, de
1983.
Relator: Senador Saldanha Derz[

A Com is5:ão apresenta a redação fina_l do Projeto de

Resolução n~> 29, de 1983, que autoriza a Prefeitura MuM
nicipal de Põxoréo (MT) a elevar em Cr$ 8_5.668.358,73
(oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
trezentos e cinqUenta e oito cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das ComissÓeS, !9 çje maio de 1983. -João Lobo,
Presidente- Saldanha [)erzi, Relator_- Alfredo Cfl»JM
pos.

PARECER N• 420, DE 1983
Da Comissão de Redação
ANEXO AO PARECER N• 421, DE

Redação final do Projeto de Resolução n9 283, de
1981.

i9SJ

Redação final do Projeto de Resolução n' 29, de
1983.

O Sen"ado Federal resolve:

Art. 19 t a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do Maranhão, nos termos do art. 211 da Resolução nl'

Relator: Senador Alfredo Campos

A_ Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 283, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu-

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

- - - - -1

DIÁRIO DO CONGRESSO"NACIONAL (SeÇã() II).
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RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo, Es-

tado de Mato Grosso, a "contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e cliico milhões, seiscenros e sessenta e oito mil, trezentos e cinqiienta e ofto cruzeiros e setenta e·iiês centavos).

ceiro do Banco NaciOnal da Habitação- BNH, destinada à implantação do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen.. t!:_ai do Brasil no respectivo- processo.
Art. 29 Esta Resoluç-ão eni.ri em vigOr- ti.a data de
Sl!_a R_l!_bl~~çào.
- -

Maio

de 1983

ANEXO AO PARECER N• 424, DE 1983
Rt?daçàoflnal do Projeto de Resolução nP 178, de
1981 .

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

PARECER N• 423, DE 1983
Da Comissão de Redaçil.o

O Senado Federal resolve;
Art. 1~> J:: a Prefeitura MuniciPal de Poxoréo, Estado
de Ma to Grosso, nos termos ao art. 2~> da Resolução nl'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
Cr$ 85.668.35_8,73 (oitenta e cinCo milhões, seiscentos e
sessenta e oito mil, trezentos e cinqUenta e oito cruzeiros
e setenta e três _centavos), correspondentes a 50.897,94
ORTN, considerado _o valor nominal da O_R_T_N_de Cr$
1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cru~e_irQ.s; e_
quatorze centavos), vigente em abril/82, junto à_ Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de_ Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinadas à cons_trução de lavanderia e de mercado
públicos, implantação de meios-fios e sarjefas, e- aquisição de equipamentos para coleta de lixo, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no_ respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 422, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redaçiio final do Projeto de Resolução nl' 144, de
1982.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução nl' 144, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São LuíS (MA) a elevarem CrJ 725.043.150,00
(setecentos e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil,
centQ_e cinqüenta cruzeiros) _o montante de sua dívida
consolidada interna.
Sãla das Comissões, 19 de maio de 1983. -João Lobo,
Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Alfredo Campos.

ANEXO AO PARECER N• 422, DE !983

Redação finill do Projeto de Resolução n~ 144; de
1982.

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

, DE 1983

Autoriza a PrefeitUra Municipal de São Luis, Estado do Maranhào-, ·a- contratar operação de crédito
no valor de Cri 725.043.150,00 (setecentos· e vinte e
cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cinqüenta
cruzeiros).
O Senado _F_ed_eral res.olve:
Art. l~' É a Pn:feitura -MUnicipal de São Luis, Estado do Maranhão, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de II de out.'.;.'oro de 1976, do Senado Federal, autorizada a C:~í1 tratar operação de crédito no valor de CrS
7:_~.Õ43.150,00 (setecentos e vinte e dnçci milhões, quarenta e três mil, centO e cinqUenta cruzeiros), c-orrespondentes a 585.000 UPCs, conSTaerado o valor nominal da
UPC de Cr$ 1.239;3.9 (um mil, duzentos e trinta e nove
cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/SI, junto ao Banco de Deset).volvimento do __ E~ta
do do Maranhão S.A., este na-qualidade de agente finan-

Redação final do Projeto de Resolução nl' 89, de
1982.

Relator: Senador Alfredo Campos
A Comissão apresenta -a redação final do Projeto de
Resolução n9 89, de 1982, que autoriza a Prefeirura Municipal de Ponte Nova (MG) a elevar_ em Cri
- 433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três milhõ_es, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cruzeiros) o mon-tante de sua dívida _consolidada interna.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1983. -João Lobo,
Presidente- Alfredo Campos, Relator- Saldanha Derti.
ANEXO AO PARECER N• 423, DE 1983

Redacào final do Projeto de Resolução n' 89, de
1982.

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

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito nÔ valor de Cr$ 433.786.51)0,00 (quatrocentos e
trinta e uês milhões, setecentos e oitenta e seis
e
quinhentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

RESOLUÇÃO N• _ _ _ , DE 1983

Autori::a a Prefeitura Municipal de Belo Oriente,
E.stado de Minas Gerais, a contratar operó.ção de cridito no valor de Cr$ 69.673.800,00 (sessentl:I e...nove
milhões. seiscentos e setenta e três mil e oitoc;nTóS'cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
ArL {I' Ê a Prefeitura Municipal de Belo Oriente,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso-_
luçào n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de_c_rêdito_ no valor
global de Cri 69.673.800,00 (sissenta e nove milhões,
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), cor~spondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três
cruz.eiros __e_ cinqüenta e seis centavos),_ vigente em outubrojSO,jun_to à C:üxa Económica do Estado de Minas
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
- Nacionaf da Habitação - _BNH, destinadas à construção de 300 (tre_zcntas) unidades habitacionais de inte~
resse social e execução das obras de infra-estrutura u_rbana necessárias, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publiCação.

ma

Art. 1? E a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução ~I' 93, de Ú de outubro de 1976, do Senado Federal, autodzada a contratar Opeiações de crêdito no valor
global de Cr$433.786.500,00 (quatrocentos e trinfa e três
milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cruzeiros), correspondentes a 3.5.0.000 UPCs, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (Hum mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove.centayos),
vigente em outubro/SI, junto à Caixa Económica do_Es- tudo de Minas Gerais, es_ta na qualidade_ de agente financeiro do Banco nacional da Habitação~ BNH, destinadas à construção de 1.000 -(riiil) unidades habitacionais
de interesSe social e execução das obras de_ infraestrutura urbana necessârias, naqut::lt:: Munidpio, obedecidas as condições admitídas pelo Banco Centr_al doBrasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Res_olução entra em vigcir- na data de
sua publicação.
PARECER N• 424, DE 1983
Da Comissão de Redação
R~:~;:; fmal do Projeto de ResoluçãO n? 178, de
1981.

Relator: Seilador Alfredo Campos
A ComisSãO apresenta a redação final do Projeto de
Resolução no;o 178, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de __ Belo Oriente (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 interna.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1983. -João Lobo,
~r~idente- Alfred_o Campos~ Relator- Saldanha Derzi.

PARECER N• 425, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução nl' 185, de
198~.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação _final do Projeto de
Resolução nl' 185, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado do Esplrito Santo a elevar em Cr$ 75.680.370,00
(setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e setenta, cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1983. -João Lo_bo,
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Alfredo Campos.

ANEXO AO PARECER N• 425, DE !983

Redacão final do Projeto de Resolução nP 185, 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 E:,pfrito Santo a
contratar operação de crédito no valor de CrS
73.680.310,00 (.setenta e ânco niilhões, seiscentos e--oitenta mil. trezentos e setenta cruzâros),
O Senado Federal resolve:
Art. J<;> É o Goyerno _d_o Estado do Espírito Santo,
nos termos dÕ-art. 21' da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operàÇão de crédito no valor de Cr$ 75.680.370,00
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(setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, treÚ:ntos e setenta cruzeiros) junto à CãiXa EconOinica Federal, mediante a utilização do Fundo de Apoio ao Desen-

C - Encargos:
I -Juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente.
__ 2 7 correção_ monetária: 60% do índice devariação- das ORTN;
D 7 Garantia: vil')culação de parcelas do Impos~
to sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: implantação de
u~lidades escolares de l ~'. e 29 graus.

volvimento Social- F AS,-Oest-inada à -implantação, ampliação e reforma de escolas de 1'~ gra·u e parques infantis, naquele Estado, obede.cidãs as condiÇõeS a·dri1itidas

pelo Banco Central do Bi'asil no respectivo procésso.
Art. 2<.>

Esta Resolução entra em vigor na data de

sua pubUcação.
3. Segundo o-parecer apresentado pelo Õrgão financiador a operaçãO de crédito sob exame é viável econômico e financeiramente.

PARECER N• 426, DE 1983
D~ Comissão de Redação
Redaçio final do Projeto de Leí do Senado
de 1979.

n9

4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:

191,

a) Lei n~> 4.494, de 24-8-82 autorizadora da operação;
h) Exposição de Motivos (EM n~> 028/83) do Senhor

Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação· final i:lo Projeto de
Lei do Senado nl' 191, de 1979, que dispõe Sobre o parcelamento dos prêmios anuais de seguros de ramos elemen~
tares.
Sala das Comissões, 19 de maiO de 1983. -JàiiO Lobo,
Presidente- -Saldanha Derzi, Relator- Alfredo Cam~
pos.

ANEXO AO PARECER N• 426, DE 1983
Redaràofinal do Projeto de Lei do Senado n9 191,
de 1979. que dispõe sobre o parcelamento dos prêmios
anuais de seguros de ramos elementares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' Ãs Sociedades S-egurã.doras é facultado proceder, sem juros e impostos, ao parcelamento dos prê~
mios anuais de seguros elerrientares em até lO (dez) parcelas mensais e consecutivas.
Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na éiat~ de sua-pUblicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
PARECERES N•s 427 e 428, DE 1983
PARECER N' 427, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~>
82/83 (n~> 146/83 -na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso a elevarem CrS 1.474.772.069, 23 (um bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, setecentos e setenta e
dois mil, sessenta e nove cruzeiros e vinte e três centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Benedito Canelas
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
Mato Grosso autorizado a elevar em Cr$
1.474.772.069,23_ (um bilhão, -quatrocentos e setenta e
quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, sessenta e
nove cruzeiros e vinte e três centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo junto à ·caixa Econômica Federal, esta" na qualidade
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, valor Correspondente a 614.859,84
ORTN considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
2.398,55, em outubro/82.

Características da operação:
A- Valor: Cr$ 1.474.772~069,-23 correspÓndente.
a 614.859,84 ORTN de CrS 2.398~55, em OUT (82;
B~Prazos:
4

I - de carência: 3 anos,
2- de amortização: 12 anos;

-

Ministro de Estado da Fazenda ao Exmç. Senhor Presidente da Re_p~blica, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou_-se
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2~>
da Res. n~' 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida Pública, favorável ao Pleito.

5. Considerarido todo o endivida~ento da referida
entidade (intra + extralimite + operação sob exame),
verifica-se que seriam ultrapassados os tetos que lhe fo~
ram fixados pelos itens I e II do art. 'lJ da Res. n9 62, de
1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extra/imite
que, por força das disposições contidas no art. 2~> daRes.
n~' 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I,
II e III) fixados no art. zç. da Res. n<? 62, de 1975,-ambas
do Senado Federal, haja vista que os _recursos ase~~m re~
pã.ssados provêm do Banco Naci9_ni1 da Habitação.
7. Além da caracteristica da operação - extralimite
- e segundo conclusão do Departamento da Dívida
Pública, a assu~ção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos pró:rdmos ex.ercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as
disposições do Regimento Interno, concluimos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 44, DE 1983 ~
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
elevar em CrS 1.474.772..069.23 (um bilhão. quatrocentas e setenta e quatro milhões, setecentos e setenta
e dois mil, sessenta e nove cruzeiros e vinte e três centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado FedCral resolve:

Art. _l9 -E _õ Governo do Estado de Mato Grosso,
nos teWos do arL .2~' da Resolução n~> 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o
montante de sua dívida conso_Iídada interna em Cr$
1.474.772.069,23 (Um bllhão, quatrocentos e setenta e
quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, sessenta e
nove cruzeiros e vinte e três centav9~), correspondente a
614.859,84 ORTN- de CrS 2.398,55, vigente .em _outübroj82, a fim de que possa contratar um emptéstima
de igual valor,junto à Caixa Económica Federal, esta na
gl!_ali~ade_de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implan~
taçãÕ de unidades escolares de 1~' e 2~> graus, naquele Estado_, o_bedecidas as condições admitidas pelo Banco
Ceritral do Brasil, no respectivo processo.
Art: 29 -Esta reSolução entra em vigor na data de sua
poblicação.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1983. -Se~·ero Go._11J!s. Presidente eventual - Benedito Canellas, Relator
~Alfonso Camargo - Gabriel Hermes- José Fragelli
- M arcondes Gadelha.

1875.

PARECER N• 428, OE 1983
Da Comissão de Constituiç-ão c Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n9 44, de 1983, da Comissão de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
Mato Grosso a elevar em Cr$ 1.474.772.069,23 (um
bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões. setecentos e setenta e dois mil, sessenta e nove cruzeiros e
vinte e três centavos) o montante de sua divida consolidada interna.
Relator: Senador Benedito Canellas.
O projeto de resolução sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclu~
são de seu parecer sobre a Mensagem n~' 82/83, do Senhor Presidente da Repóblica, autoriza o Governo do
Estado de Mato Grosso a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 1.474.772-069,23 (lim bilhão, quatrocent-os e seienta e quatro milhões, setecentos e setenta e dois
mil, sessenta e nove cruzeiros e vinte e três centavos) destinada à iffip1antação- de -"unidades escolares de 19 e 2~>
graus.
O pedido de alitÕfização foi fornliifado nos -termos do
preceituado no parágrafo único do artigo 29 da Resolução n~'93, de 1976, do Senado-federal, implicando, por
conseiuinte, a -não Observância dos limites fixados pelo
artigo ~-9 da ResoJur;;ão n~' 62, de 28-L0~75, também desta
Câmara Alta do Congresso NacíonaL
Do ponto de vista que nos compete examinar, verificase que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente propo~
sição, pófquanto jurídica, constitucional e de boa técnica
legislativa.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1983.- Murilo Ba~
darô, Presidente - Benedito Canelas, Relator - José
Fragellí- Passos Pôrto- Alfredo Campos- Carlos Alberto- Martins Filho- João Calmon.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Expediente
lido vaí à publicação.
Através do Aviso n~> 88-SP, de 11 de maio do corrente
ano, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da
União encaminhou ao Senado cópias das atas âas sessões em que foram tomadas decisões aplicando sanções
aos responsáveis que relaciona, no período de 22 de
ma-rço a 26 de abril de 1983.
O expediente foi encaminhado, com ofício, à Comissão de Finanças, para conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, da redação final (ofe~
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
395, de 1983), do Projeto de Resolução n~> 208, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Monte
S"antO de Mínas, Estado de Minas Gerais, a contratar óperação de crédito no valor ·de Cr$
92.l75.300,0<r(noventa e dois milhões, cento e seferiii e ciilCo mil e trezentos cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno ónico. (Pau~
sa.)
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 redaçào final apromda
Redaçào final do
1981.

Pr~jeto

de Resolução nç. 208, de

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

DIÁRJO D~O CONGRESSO NACIONAL {Se(;ão li)
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RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo
de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar ope-ração de crédito no_ valor dç _CrS 92.l75.30Q,OO (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros).

dades habitacionais de interesse social e execução das
obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban- _co Central do Brasil no respectivo processo.
-Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

O Senado Federal resolve:
Art. Jo;> É a Prefeitura Municipal de Monte Santo de
Minas, Estado de Miitas U_erais, nos termos do art. 2~> da

Resolução n~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operações de _crédito no
valor global de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e_ trezentos .cru?:eiros),
correspondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor
nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e
sete cruzeiros e oitenta _e_ seis centavos), vigçnte em
abrilf81,junto à Caixa Econôinica_do Estado _de M_inas
Gerais, esta na_ qualidade de agente financeiro ao Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à cons~
trução de 300 (trezentas) unidades habitacionais__d_e inte~
resse social e execução das obras de infra-estrutur_a_u_rbana necessárias, naquele Municípi-o, obedecidas as condições admitidas pelo Banco CetUral do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Item 3:

Discussão, em turno único, da Redaçào línal (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9- 397,.de 1983), do Projeto de_ Resolução n~' 214, de
1981, que :iutoriza a Prefeitura Municipal de CandeiaS, Est3.do de Minas Gerais, a contratar operaçãO de crédito no valor de Cr$ 30.7-25]00,00 (tdnta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e c~m cruzeiros).
Em discussão a -iedação final. (Pausa.]
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regi-mento Interno.
~- _Q_projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redacão final aprovada
Redação final do Projeto dc_Rcs_ohição n!il4, de
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Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrã-la. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. ( Pama.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
~ o segu[n_le. o projeto aprm·ado

PROJETO OE úECRETO LEGISLATIVO N• I, DE
1982
(N9 113/81, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo para a Sexta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio ~o Trigo de
1971, assinado pelo Governo brasileiro cm Washing·
ton, a 28 de abril de 1981.
O -CÕngresso Nacional decreta:
Art. -1 Y Fica aprovado o texto do Protocolo para a
sexta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio dg
Trigo de 1971, assinado pelo Governo brasileiro em
Washúlgton, a 28 de abril de 1981.
Art. -21> Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

1981

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -

Item 2:

Discussão, em turno único, da redaçào final_(_o(erecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
396, de 1983), do Projeto de Resolução n9 210, de
1981, que autoriza:-a Prefeitura Municipal de Urucânia, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito_ no valor de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e _
dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos
cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do_ Regimento Interno.
A matéria vai à prúmulgaçào.

t

a seguinte a redação final apro~·ada

Rcdação final do Projeto de Resolução n"' 210, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
, Presido art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eu,
dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Urucânia, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 92.175.300,00 (noveitta c dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros).

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso Vl, da ConstitUiÇão, e eu,
C....:-'-'"-"--'-• Presidente, promulgo a seguinte

ORDEM DO DIA
RESOLUÇÃO N'

, DE 1983

- Autoriza a Prefeitura Municipal de Candeias, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte c cinco mil c cem cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. J9 E a Prefeiü.ira 'Municipal de C_3.ndiias, EStado de Minas Gerais, nos termos do art. 2"' da Resolução
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global
de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes à 35.000
UPCs, considerado o valor_ nominal da UPC de CrS
877,86-(oífóCentOs e Setenta e sete cruzeiros e oitenta e
seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na ·qualídade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse sOcial e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vi_gor na dat<t de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Item 4:

O Senado Federal resolve:
Art. !9 E a Prefeitura Municipal de Urucânia, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 19 dã. Resolução
n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global
de CrS 92.175.300,00 (noventa: e dois milhões, cento e se-tenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), correspondentes
a 105.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de CrS 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruZeiros e oitenta e seis centavos), vigente ein abrilf8l,junto à Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinadas à construção de 300 (trezentas) uni-

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã, a seguinte

Discussão, em t~r~o únicO, do Projeto de Decre-to Legislativo n'>' 1, de 1982 (n~' 113/81, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
Para a Sexta Proriogação da Convenção sobre o
Comércio do Trigo d_e 1971, assinado pelo Governo
br~sileiro em Washington, a 28 ae abril de 1981,
tendo
PARECERES, sob n9s 320 e 321, de 1983, das
Comissões:
-de Relações Exteriores, (cumprida diligência
solicitada ao Ministério das Relações Exteriores),
favorável; e
-de Agricultura, favorável.

Votação, em turno úníco, das Emendas da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n9 118, de 1974 (n"' 914/80, na
Câmara dos Deputados), de autoria da Comissão do
Distrito Federal, que define os crimes de responsabilida~
de do gqvernador e dos secre:Ytrios d~ Go_ve_rno do Dis~
trito Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 219 e 220, de 1983, das Com is~
sões:
--de Coastitulção e Justiça, pela_c_onstitticionalidade e
j uridicidade; e
-_do Distrito Federal, favorável.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara-n'>'l39, de 1982 (n9 6.0"94/82, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que atua\iza o valor da pensão instituída pela Lei n~' 3. I 30, de 3 de
_maio de 1957, tendo PARECER FAVORÁVEL, sob n~'
275, de 1983, da Comissão
-de Finanças.

Votação, em turno único, _do Projeto de Resolução n9
265, de 1981 (apresentado pela Comissão de_Econ_ornia
como conclusão de seu Parecer n9 1.449, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Umarizal (RN) a elevar em CrS 20.004.000,00 (vlrite milhões e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 1.450 e 1.451, de 1981, das Comissões:
-de ConstitUiÇão e Justiça, pela constitucionalidad_~ e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~
I, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'>' 1, de 1982), que auto~
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riza a Prefeitura Municipal de Galiléia (MG) a_ elevar em
Cr$ 36.593.900,00 (trinta e seis milhões, quinhentoS e no-

venta e três mil e novecentos cruzeiros) o montante_ de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~>s 2 e 3, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de MunidjJios: favorável.
5

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~"
12, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nl' 33, de 1982), que auto-

riza- a Prefeitura Municipal de Yaula Cândido (MG) a
elevar em CrS 18.296.950,00 (dezoito rililh-ões, diizeiitos e
noventa e seis mil e e novecentos e cinqüenta cruzeiros) o

montante de sua dívida consolidada, tendo_
PARECERES, sob n'>'s 34 e 35, de 1982, das Cernissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidad~_e
juridicidade; e
-de Municipios, favorável.
6
Votação, em turno úni:co,-do Projeto de Resolução n9
28, de 1982 (apreSeniã.do pela COmíssãá de Econom-ia
como conclusão de seu Parecer n'~ 172, de 1982); que au;
toriza a Prefeitura Muiiícijjal de Caraí (MG) a elevar em
CrS 43.378._650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e
setenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros) omontante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 171e 174, de 1982, das Comissões
-de Constituição e JustiçQ, pela constitUdOnalidade e
juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'>' -88, de 1982 (apresentado pela Comissão de Eco·nomia
como conclusão de seu Parecer n'>' 479, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Rezende (MG) a
elevar em Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinCo milhões,
sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'>'s 480 e 481, de 1982, das Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municfpios, favoráveL

8
Votação, em turno dnico, do ProjetO de Resolução n9
30, de 1983 (apresentado pela Comissão- de EconomiB.
como conclusão de seu Parecer n"' 303, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquira (MT) a elevãr
em CrJ; 81.123.270,29 (oifellta-e u-m milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e setenta cruzeiros e vinte e nove
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'>'s 304 e 305, de I983,_dãs Comissões
-de, Constituiçâo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-- de Munidpios, favorável.
9
Votação, em turno 6nic0, -do Projeto de Resolução n9
33, de 1983 (apresentado pela ComissãO de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 316, de 1983), que au-toriza a Prefeitura Municipal de Barroso (MG) a elevar
em Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões,

qUinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros) o monfante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 317 e 318, de 1983, das Cernissões
-ele-COti:StliuiçãO -e JuStiça, pela cOnstitucionalidade e
j uridicidaâe; e
·
-de Municípios, favorável.
lO

Votação, e~ turno único, do Requerimento n'>' 506, de
1983; de ãuforia do Senador Herlrique Sãntillo, solicitando, nos termos do art. 4\8, item I, do Regimento Interno, a convocação do Ministro Chefe _do Serviço Nicional de Informações, General Octávio Aguiar de Medeiros, parã, perante o plenário do Senado Federal, prestar
-esclarecimen_tos sobre as atividades daquele órgão.
11

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 670, de
1983, de autoria do Senador HUmberto Lucena, de ur-gência, no! term()_S do art._37l_._"c", do Regimento Interno, para Ofício- n~' S/23, de 1982, do PrC::feito Municipal
de Mauá (SP), solicitando autorização do Senado Federal a fim de que possa contratar operação de empréstimo
externo, no valor de US$ 4,000,000.00 (quatro milhões
de dólares americanos), para aplicação no sistema viário
daquele __município.
o

12

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Reáação em seu Parecer n~" 398, de
1983), do Projeto de Resolução -n.,. 215, de 1981, que autoriZa a Prefeítura Municipal de Caratinga, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 307.2.51.000,00 (trezentoS e_ sete milhõiS~ duzentos
e cinqüenta e um mil cruzeiros).
13
Dis_cussão, em turno único, da Redação Final, (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 399,
de 1983), do Projeto de Resolução n~" 216, de 1981, que
autoriza a Prefeitura Municipafde Claro dos Poções, Estado de Minas Gerais, _a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 30.725. (00~00 (trinta milhões, setecentos
·
e vinte é cinco._mH _e cem cruzeiros}.
14

DiscUssãO, em tuiriO ú"riiCo, dã RedaÇão Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~" 400, de
1983), do Projeto de Resolução n'i' 217, de 1981, que au~
toriza a Prefeitura Municipal de Divinópotis, Estado de
Minas Gerais, a cõntratar operação de crédito no valor
de Cr$ 460.876.500,00 (qUinhentos- e-sesSenta--milhões,
oitocentos e_ setenta e seis mil e quinhentos cruzeiros).
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pint9)- Está _encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE lt-5-83
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Recebi, hoje, uma comunicação do Diretório Municipal do PMDB de Campina Grande, na Paraíba, de que
ontem à noite foram presos, naquela cidade, os companheiros Carlos Brasileiro, estudante; Luciano Romero,
_ professor da Universidade Regional de Campina Grande, José de Anchieta, professor da Universidade Regional de Campina Grande; Raimundo DonaiO,--funcionário da UniVersidade Regionaf de Campina Grãnde, e
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Maria Marli, funcionária da Universidade Federal da
Paraíba, por estarem, segundo informações, propagando
a idéia da legalização do Partido Comunista Brasileiro.
Esses companheiros foram detidos pela PoUcia Federal e tiveram os seus domicílios invadidos, sumariamente, para a apreensão de possível material subversivo, deixando em vexame, durante várias horas, as suas respectivas famílias.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, este fato gravíssimo vem denotar o quanto distante nós ainda nos achamoS da plenitude democrática rlo Brasil e, por conseguinte, do verdadeiro estado _de direito. Evidentemente
que esses_ companheiros não só foram presos, mas enquadrados de imediato na famigerada Lei de Segurança
Nacíonal, cuja reformulação substancial, pelo menos está sendo objeto de um debate aprofundado numa Comissão Especial criada nesta Casa por iniciatlva do nobre
Senador Nelson Carneiro, que hoje a preside.
E, por coincidência, na manhã de hoje, esteve ali, naquele Colegiada do Senado Federal, o Miriístro da Justiça, o Sr. Ibrahim Abi-Ackel, para discorrer sobre a Lei
de Segurança Nacional fazendo um histórico de ~oda a
legislação brasileira a respeito do assunto, lembrando o
diploma legal subseqUente à Constituição de 1946, que
era plenamente aceitável, porque se adequava ao regime
democrático em vigor; e,-por fim, fazendo referência_ao
atual dec-reto-lei que instituiu a nova Lei de Segurança
Nacional, que como todos sabem, é por demais draco- _niana. Naquela ocasião, tivemos à ensejo· de interpelar S.
Ex•, ao lado dos Senadores Fábio Lucena e-José Ignâcio,
para sentir até onde pelo menos S. Ex•, em nome do Go~
verno, poderia comprometer-se com o mínimo de modificação dessa legislação, que não pode mais persistir na
origem jurídica brasileira, no momento em que se diz
que nós vivemos tempos de abertura.
Q_Sr. José Jgnácio - V. Ex• permite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Josê /gnácio - Nobre Líder, V. Ex• se referiu a
oportunidade recente, há poucas horas, em que esteve
aqui na Casa o Ministro-lbrahim Abi-Ackel. E V. Ex•,já
se havia retirado, quando nós tivemos a oportunidade de
questionar umas tantas coisas que foram postas pelo MiM
nistro da Justiça naquela manifestação. E uma delas, que
foi objetivo inclusive de uma altercação quase, era exatamente a de que a Lei de Segurança ~acional não pune
atas preparatórios do ilícito previsto. Então S. Ex• dizia
que os atos preparatórios não são puníveis p"ela l..ei de
Segurança Nacional_. E nós mostrávamos que, embora
parecesse certo o que o Ministro estava dizendo, na realidade o que havia era uma desfiguração no texto da lei do
que são os institutosjurldícos da tentativa e da execução
da consumação. Colocávamos para S. Ex• - eu vou
chegar neste ponto, apenas me parece importante esse fato,- o fato de que !l.? legislação comum o intinerârio do
crime é percorrido pelo agente desde a cogitação, depois
a conatus remottts depois a conatus proximus, e então a
consumação. O momento que produz a tentativa e a consumação é s6 a última etapa, ou seja, a etapa da execução. O momento da cogitação, não, as duas etapas
preparatóriaS, não. E, finalmente, ingressa-se na etapa
da execução, que é_ onde se dá a tentativa e a ·consumação. Então, não há tentativa, fora disso, no direito comum. Mas,_ na legislação de segurança, a coisa se_ dá de
modo dif~rente. Emborª aparentemente os atos preparatórios não sejam punidos lá, na realidade são. E veja V.
Ex• que se a polícia, hoje, estoura um covil de marginais,
e lá encontra todo o aparato para um assalto que se dará
amanhá a um banco - a planta do banco, a sacola dos
meliantes, a metralhadora, as armas deles e até um histórico da ação que eles vão realizar no dia seguinte esse ato, que é preparatório, não é punível na legislação
comum, s6 ê passível de uma medida de segurança, porque não cabe pena. Mas na legislação de segurança nacicmal, as figuras típicas estão regidas com tal abertura,
que não há mais como se fiXar a tentativa, a consumação
ou ato preparatório. Na realidade, diz assim: tentar sub__ verter a ordem, tentar organizar um partido político.
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O SR. HUMBERTO LUCENA- É tudo no terreno
subjetivo.

O Sr. Jose lgnácio - Então, qualquer ato, desde que
saiu da faixa da cogitação, é ato de consumação. Então,
é o aspecto importante, sobre o qual nós discutimos, e
que S. Ex•, naturalmente, num jogo de palavras, pretendeu situar exatamente o que seria tentativa e o que seria
consumação, como se nós estivéssemos ãli a buscar de S.
Ex•, com o brilho que- tem, as lições que até aquele momento pelo menos não precísãvamos, m-ãs-V. EX.•, agora,

traz à Casa a figura sobre a qual nós riOs referíamos, ou
seja, a desfigurã.çãõ- completa do que seja tentatiYa e a
punição de um ato preparatório, porque não houve coisa
alguma, a não ser um ato preparatório que antecedeu a
própria tentativa. Nem sequer tentaram coisa nenhuma,
ejã vão ser processados pela Lei de Segurança Nacional.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço, penha~
rado, a V. Ex• sua intervenção; que foi das mais-lúCidas e
brilhantes.
Por issO" que o Sr. Ministrõ da Justiça, lbraim Abiw
Ackel estava, hoje, tão exasperado. t que S. Ex•, liberal
por formação,-ju'rlsia emérífo, eS:tavã. realmente pisando
num terreno muito difícil, muito delicado, que era justaw
mente a discussão sobre a Le.i de Segurança Nacional.
Eu não acredito, em sã con-sciêncüi, --que S. Ex~. como
doutor em DirCito que é, cm nenhum momento, pessoalw
mente, seja faVoráVel ao diploma legal que aí está, e por
cuja reformulação nós todos estamos combatendo, ~e
aqui nO Senado, sobretudo sob a liderança desse grande
campeão das liberdades públicas, da Democracia, sem
nenhuma lisonja, que é o Senador Nelson Carneiro, que
há de enriquecer a sua biografia com mais esse grande
passo no sentido de aperfeiçoamento das nos-sas insti"
tuiçõeS.
Mas, Sr. Presidente e SrS. -senadores, ·ain"dã -hâ.- maiS
um aspecto a considerar. t que além de se tratar apenas
de um ato meramente preparatório, como bem caracteriw
zou o Senador José Ignãcio, pois esses companheiros do
PMDB do meu Estado, apenas estavam fazendo propaw
ganda sobre a posSível legalização no Brasil do Partido
Comunísta Brasileiro, nós temos que lembrar que tanto
a Constituição, como a Lei de Segurança Nacional e a
Lei das Inelegibilidades, ao pretender proibir o registro
do Partido Comunista, o faz sob o pretexto de que ele
pregaria a instituição de um regime de partido únicio e,
também, da chamada ditadura do proletariado.
Ocorre que, justamente, os que se poêm à frente -desse
movimento no Brasil, - e aqui estiveram no Congi:esso
Nacional, e foram recebidos por V, Ex•, Sr. Presidente,
em seu gabinete, foram recebidos pelo Senador José Sarney, Presidente do PDS, foram recebidos pelo Senador
Aloysio Chaves, líder do PDS, para não me referir a nós
outros, que os acolhemos também em nossos gabinetes,
como líderes da OpoSição - eles não estão, de maneira
nenhuma, mais dentro daquela linha anterior, tradicio- _
na!, do antigo Partido Comunista Brasileiro, que foi posto fora da legalidade no Governo Outra. Não, agora eles
já prepararam um manifesto, um progiama e-um estatuto, inteiramente relacionados com a legislação vigente,
não só de ordem constitucional como de ordem ordinária e vão posteriormente encaminhar essa documentação ao Tribunal Superior Eleitoral. E eu não vejo
como o Tribunal SUperior Eleitoral possa deixar ae aceitar o registro do Partido Comunista Brasileiro, nos termos em que estão colocados os seus documentos bãsicas_,
porque eles, justamente, se comprometem com a fidelidade ao regime democrático de caráter pluralista e aberto e em, nenhum momento, admitem nem o partido único, e, nem de longe, a ditadura do proletariado.
Ocorreria, no Brasil, no caso, com a legalização do
Partido Comunista Brasileiro, o que ê nOrmal em toda
democracia do mundo ocidental. Aí estã a Europa. aí estão os Estados Unido_s. Em todos os países democráticos
da Europa e, nos Estados Unidos, o Partido Comunista
é regis_trado, age_na~,a_ljdade, disputa os votos populares~ perde eleição quase sempre, porque, de um mo?o geral, as populações de.otses pafses são, por índole, ma1s vol-
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tadas para O sistema capitalista, e evidentemente que o
proSrai:na do Partido Comunista é socialista.
Mas o que eu quero, significar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, portanto, é que esses_ companheiros não cometer·a~ · ~enhum Crime. Eles estão agilldo, estritamente,
dentro da Constituição e Uas Leis do País.
Por isso, encaminho, desta tribuna, um veem~nte apelo ao Sr. Ministro da Justiça, no sentido de que S. Ex'
tome providén~ias u_rgentes no s_entido da fiberação desw
ses companheiros presos, d_es~es_ estudantes, desses professores, desseS funcionários qüe no momento se encontram detidos, na Cidade de João Pessoa, incomunicáveis.
Não tiveram o direito sequer de receberem, nas suas celas, a visita de seus advogados. Veja V. Ex• em que país
estamos, ainda,
E, por último, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo
aqui consignado o meu mais indignado protesto pessoal
e da própria Liderança do PMDB, no Senado, contra
mais esse ato de arbitrariedade que, como disse no inicio,
comprova. que nós ainda estamos num país entregue ao
autoritarismo remanescente, que teima em periiiãnecer
no poder, apesar dos conhecidos anseios populares, no
sentido de fazer voltar o Brasil ao leito de uma_ plena e
autêntica democracia social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 18-5-83
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (Para discutir.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Consegui, com o apoio do nobre Líder Aloysio Cha~
ves, a quem apelei neste sentido, o prosseguimento da
discussão e votação deste Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados nl' 35, de 1979, de autoria do Deputado Octacílio Queiroz, do PMDB do nieu Estado, que "autoriza o Governo Federal a instituir a Fundação Universidade Federal de Campina Grande, e dã outras providências".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Fundação Unlveisidade Regional do Nordeste- FURNE, foi criada pela
Lei Municipal n~' 23, de 15 de março de 1966. Declarada
de utilidade pública pelo Decreto Federal n9 62.975, de
10 de julho de 1968, tendo sido autorizada a funcionar
pelo Decreto Federal n'i' 72.539, de-27 de julho de 1973. A
FU RN E é uma Entidade com personalidade jurídica de
Direito Privado e considerada entidade filantrópica pelo
Const:lho Nacional de Serviço Social do MEC -Certifi- cada de Filantropia n~' 253774.
Oferece 22 cursos de graduação, sendo 15 reConhecidos pelo CFE. Neste perfodo 83.1 conta com ?~498 alunos no Ensino SuperiOr. Também conta com 971 alunos
de primeiro (!segundo graus. Desd'? sua fundação até hoje, já graduou 7.705 profissionais nas áreas tecnológica,
de sallde e humanística. Seus alunos são oriundos de
toda parte do Brasil e príncipafmente do Nordeste. Por
exemplo, neste semestre temos: paraibanos 6.482; cearenses 147; alagoanos 27; mineiros 11; baianos 37; maranhenses 73; piauienses 100; pernambucanos 336; riograndenses-do-norte 152; cariocas 42~ sergipanos 13, os
.demais Estados estão _também presentes, todavia com
número inferior" a dez. Temos aproximadamente 20 alunos estrangeiros. Tern _a FURNE 525 professores e 418
funciOnários administrativos. S_eu ofca"mento para este
ano de 1983 é de Cr$ 2.250.000.000,00 (dois bilhões e duzentos e cinqüenta milhões de cruzeiros) o que significa
que, para fazer face às despesas de manuterição, essa
Fundação- se encontra numa situação de dificuldades se.riíssimas_, corri grande parte de seus compromissos em
__atr_asa._ __ ~-- P~rtanto, Sr. Presidente, S~s._Senadores, fa~-se mister
que OGÕ~erno Federal federalize essa insfituiçã~, rios
termos preconizados pelo projeto do Deputado Octacílio
Queiroz.
A FiuidaÇão-seiá- integrada pelo Centro- de Ciências e
Tecnologia e pelas instituições antes subordinadas à

Universidade Federal da Paraíba, sediadas nas cidades
de Campina Grande e Areia.
Farão parte da futura Universidade os seguintes esta~
belecimentos de Ensino Superior:
I - Faculdade de_ Engenharia Civil;
II - F acuidade de Engenharia Elétrica;
III -Faculdade de Ciências Sociais;
IV- Faculdade de Ciências Econômicas;
V- Escola de Agronomia do Norte;
VI - Escola de Processamento de Dados;
VIJ- Escola de Meteorologia;
Vlll- Ciclos Básicos de Ciências Econômicas e de
Engenharia;
IX- C~rsos de PóswGraduação em Engenharia Civil,
ElétriC? e Engenharia de Sistemas..

Enge~haria

O nobre Deputado Octacflio Queiroz, ao encaminhar
a sua proposição à Câmara dos Deputados- que a votou -por unanimidade em todos os seus órgãos técnicos e
no plenário, estando ela no Sen<J.do há algum tempo,
apesar do nosso esforço, no sentido de dar rapidez ao seu
andamento, e ao esforço que aqui ressalto do ex-Senador
Ivandro da Cunha Lima - o Deputado Octacílio Queiroz, repito, ao justificar a sua posição o fazia de maneira
bastante objetiva, bastante esclarecedora, dizendo, entre
outras palavras:
_,''Tratawse, {!demais e, irrecusavelmente do maior
centro universitário -do interior do Nordeste, com
uma população 9-e mais de seis mil alunos no curso
superior.
O desenvolvimento do nível mais elevado de ensino iniciou-se, em Campina Grande, a partir da ins~
talaçào da Escola Politécnica, em 1954, fUndando-_
se, a seis anos depois, a Faculdade Católica de Filosofia e a Faculdade de Ciências EconômiCãs, aquela
sob a responsabilidade da Congregação das Irmãs
de Caridade de São Vicente de Paula, esta última,
iniciativa da própria Municipalidade.
Temos, no atual contexto universitário campi~
nense, em pleno funcionamento as faculdades inte-gradas à Universidade Regional do Nordeste, mantidas pelo Município com subvenções federais; e o
Centro de Ciências e Tecnologia, congregando as
instituições universitárias vinculadas à Universidade Federal da Paraíba.
Esse conjunto de estabelecimentos, com amplíssimo leque de currículos, demonstra a existência, em
Campina Grande, de condições locaciona~s, didâticas, culturais e materiais, pa_ra a criação de uma
Universidade Federar, seja como propomos, sob a
forma da Fundação vinculada ao Poder Público.
Ocorre que, embora o Centro de Ciências e Tecnologia vinculado à Universidade Federal da Paraíba, receba recursos orçamentários anuais da ordem
de 9.744.800 cruzeiros; apesar de a Universidade
Regional do Nordeste contar com o auxilio anual de
cerca de dois milhões de cruzeiros, enquanto a Faculdade de Medicina de Campina Grande tem a ajuw
da anual dti -LBOO ntil cruzeiros, procedentes do Ministério da Educação e Cultura, as três instítuições_
universitárias tém a sua sobrevivência ameaçada,
por_insuficiência de recursos, que poderiam, de um
lado, ser economizados, com a incorporação pretendida, além de ampliados, desde que instituída uma
Fundação viriculada ao poder público federal.
Saliente~se, ademais, que essa federalização não
implicaria em fnais largos dispêndios, desde que,
atualmente, as despesas das três instituições vêm
sendo custeadas, em mais de 65% (sessenta e cinco
por cento), pela União."
Diga-se de passagem que os números aqui referidos
pelo Deputado Octacflio Queiroz, autor do projeto em
causa, são relativos ao ano de 1979, e, por isto, evidentemente, estão defasados.
Sr. Presidente1 _ Srs. Senadores, após destacar este trew
di o da jUstifiCação deste projeto, o nobre Senador Mauro Benevides, Relator da matéria na Comissão de Edu-
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cação e Cultura, que aprovou, por unanimidade, o seu
parecer, salientou:
"Além disso, o autor do projeto teve o cuidado
de optar por uma fundação com personalidade de
direito público, vinculada ao Ministério da EduM
caçào e Cultura; pois haverá despesas públicas, com
essa criação,-·necessârias preVisão-de recursos orçamentários jJarã-a tranSformaçãO instalação pretendidtJ.s.

e

Ora, o art. 57, item li, in fine, da Constituição
Federal estabelece a "exclusividade de iniciativa do
Presidente da República, no que se refere a projetas
de lei que aumentem a despesa pública".
Já a autorização para criar, ou instituíi' uma Fun-

dação vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, com os objetivos propostos, pode ser de inicia~
tiva do Poder Legislativo, por qualquer dos seus
membros.
Assim sendo, e tendo em vista que a medida nos
parece oportuna e conveniente, somos favoráveis ao
presente projeto de lei, que irá dar um grande estí~
muJo a uma das principais e mais densamente po~
voadas áreas do Nordeste do Pais."
A Comissão de Finanças, onde também foi Relator o
Senador Mauro Benevides, a~>rovou, igualmente, por
unanimidade dos seus membros, o voto emitido por
aquele companheiro.
Como se vê, Si. Presidenú:- e Srs. Senadores, não hã
por que----senà(Yespenn-que o Senado Federal, após tanto
tempo de tramitação desse projeto de lei da Cãinara, nas
comissões, venha agora a acolhê-lo. Devo acrescentar
que há cm Campina Gr8.irde, pelO- qUe me manífestou,
hoje, por telefone, o seu jovem prefeito Ronaldo da Cunha Lima, uma expectativa muito grande de toda a população que aguarda ansiosamente a deliberação desta
Casa do Congresso Nacional a fespeito desta proposição.
Mantive novos entendimentos com o nobre Líder da
Maioria, o Senador Aloysio Chaves, solicitando já agora
a S. Ex• a aprovação, pelo voto siinbólico deste Plenário,
deste projeto de lei. S. Ex•, entretanto, hoje, alegou-me
que precisava de tempo para fazer algumas démarches
junto ao Poder Executivo, de vez que não estaria liberado para concordar com a aprovação da matéria, Fiz-lhe
sentir que se trata de um projeto meramente autorizativo, e que, por conseguinte, a fundação só surgirá se amanhã o Poder Executivo dicidir inStitUí.la através de um
decreto amparado pela respectiva le[
Diante, porém, das ponderações do ríobre Líder AlÕysio Chaves, c depois também de manter entendimentoS
com o Presidente desta Casa, Senador Nilo Coelho, que
nos prometeu dar todo apoio à proposição, na área do
Executivo, para atender a essa aspiração da comunidade
campinense, concordei com o requerimento que foi apresentado à Mesa pela Liderança do PDS, no sentido de
adiar, para o pi-óximo dia I~' de junho, a votação da matéria. Naquela oportunidade, eu espero c confio que o
Senado Federal, pela unanimidade dos seus membros,
acima de qualquer coloração político-partidária, venha a
atender esta legítima reivlilâicação não ·só de 'Campimi.
Grande e da Parruba, mas de todo o N ardeste brasileiro.

(Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIA~DO PELO SR. MURILO BADAR6 NA SESSÃO DE 18-5-83 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO' DO~ORADOR, SERIA
·~
~
PUBLICADO POSTERIORMENTE.'
O SR. MURILO BADARÓ (Como Líder, para encaminhar a votação.) -Sr~ Presidente, Srs. Senadores:
A abordagem fei(a pelo nobre Senador HenriqUe Santillo comporta dois diferentes ânguloS-de análise.- A parte
polítícã já foi aqur esclarecida pelo irretocável.pronun~
ciamento do Senador Virgílo Távora que, em texto
magnífico, disse das razões políticas pelas quais a Maioria julga politicamente correta, parlamentarmente recomendável a rejeiÇãO do requerimento do nobre Senador
Henrique Santillo que, conforme assii:Ialou o Sr. Senador

Virgílío Távora, teve a presidir o seu gesto e ato político,
os sentimentos de espírito público que dominam sua
atuaçào.
Do ponto de vista político, não há o que discutir. O
ato de rejeição se esgota no seu próprio anúncio, pelas
razões já ex pendidas pelo nobre Senador Virgilio Távora. Agora, em seu pronunciamento anterior, S. Ex• fez
referências de natureza jurídica a respeito da ilegitimidade do exercício da função que ora ocupa o MiniSfroChefe do Serviço Nacional de Informações, ao trazer à
colação a Lei n~' 4.341, de 13 de junho de 1964, que, no
seu art. 5~', exige a ·aprovação prévia do Senado para a
nomeação do chefe do SNI. E esta mesma Lei, no parágrafo 2~' do art. 51', assinala que:
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que me referi, como s_endo Ministros de Estado, evidentemente...

O Sr. Henrique Santillo- V. Ex• me permite ler, por
favor, uma parte? (Assentimento do orador.) -_0 art. s~
por inteiro, caput e seus parágrafos, da lei a que me referi, no meu pronunciamento, ou seja a 4.341?
O SR. MURILO BADARÓ- Mas, permita~me V.
Ex•, o texto desta lei, o art. 511 desta lei, fica automatica·
mente revogado ...
O Sr. Henrique Santillo- Automaticamente, Excelên-

cia?

O SR. MURILO BADARÓ -Sim, porque,- veja

"Ao Chefe do SNI são atrib!lídas as prerrogativas
de Ministro de Estado."

V. Ex•, no final da Lei n' 6.118- se V. Ex• tiver-a lei na
mão poderá conferir- há um artigo que diz o seguinte:

S_e esse texto estivesse vigente hoje, S. Ex• estaria acobertadO de razão. Mas, a verdade é que V. Ex• - ele
coh fessou -"é médico, maS é um dos médicos que dispõe
do mais impresssionante poder -dialêtico que tenho conhecido. Imagine se V. Ex' fosse advogado, nem o velho
advogado de Aquidauana, Senador José Fragelli, que é
um competentíssimo bacharel, resistiria à poderosa dialética de V. Ex•

"-.., revogam~se as disposições em contrário."O
texto _é posterior, a lei foi revogada há muito tempo ..

O Sr. José Fragel/i

~Aceito

O Sr.
mas ...

H~rique

Sanlílo- V. Ex' há de me desculpar,

O SR. MURILO BADARÕ- Não, V. Ex' busca aí
-socorro ..

a ironia de V. Ex•

O ·sR.~ MÚRILO- BADARÚ- Não é ironia, é uma
confissão de admiração.
O Si. José Fragelli- Muito obrig"ado.

O SR. MURILO BADARÚ- Mas, ê evidente, não é
-lícito e nem razoável se esperar de um médico o ac_ompanhamento de todo o repertório de legislação brasileira,
sobretudo num País que tem mais de cento e cinqüenta
mil leis, um verdadeiro cipoal de pequenas leis, e a maioria delas nãO cumpridas, diga-se de passagem. Mas, Se. nadar Henrique Saritíllo, fiquei devendo a V. Ex• uma
informação: é que pela Lei n~' 6.118, de 9-10-74, o pará~
grafO ·u:n.rcó, do art. 32 diz o seguinte:
- "O Chefe do Gabinete Civil, o Chefe do Gabinete Militar, o Chefe da Secretaria de Planejamcnto, o
Çh_efe do Serviço Nacional de Informações, e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, são Ministros de Estado titulares dos respectivos órgãos.''

O Sr. Henrique Santillo - O art. 59 _é muito claro, o
seu§ 111 é muito claro, o seu§ 29 é maiS- claro ainda. Portanto, ess.e artigo da Lei n9 4.341 nunca foi revogado,
nunca, em tempo alguip, Excelência.
O SR. MURILO· BADARÚ- Sim, Excelência, mas
não precisava... Senador Henrique Santillo, desculpe-me
V. Ex~. isto é uma regra simples de hermenêutica ...
O Sr. Henrique Santil/o- Mas ai V. Ex• jã entrou
numa seara que não sei, se eu tivesse entrado aqui na
propedêutica, V. Ex• tambêm não entenderia.
O SR.. MURILO BADARÓ- Mas, quem entrou na
seara-primeiro foi V. Ex• que, inclusive, estava ceifando
neSse roçado._
O Sr. Henrique Santillo -

E uma questão de herme-

nêutica que V. Ex• colocou aí.

E basta a leitura do texto para V. Ex' perceber que o
dispositivo anterio~ foi totalmente revogado.

O SR. MURILO BADARC- Mas, existe uma velha
regra de hermenêutica que, certamente, nenhum dos ad~
vogados desta Casa se esquece: é de que a interpretação
cessa diante do texto claro.

O Sr. Henrique San til/o- V. Ex' me permite um aparte?

nobre Senador.?

O-SR. MURILO BADARC- COm muita honra.
O Sr. Henrique Santillo- E o faço com toda a humil-

dade de quem precisa ter, como médico, aparteando um
jurista como V. Ex•
O SR. MURlLO BADÀRÓ - Não, estou apenas
prestando uma informação que me parecia indispensável.

O Sr. Henrique Santillo - V. Ex' faz uma interpretação do texto. V. Ex' leu a Lei n~' 6.118, que eu tenho em
mãos, de 9/10/74.
O SR. MURILO BADARÓ- Estou lendo o texto.

O Sr. Henrique Saniillo- Sim, que atravês do arL 32,
do s~v parágrafo único, diz que são Ministros. Correto.
E aí? Eu quero saber se V. Ex• consegue demonstrar-me
outra coisa além disso.
O SR. MURILO BADARÓ- V. Ex•, então, é cOnvocado a buscar-no texto da Constituição, onde verifica~_
rã que é da COJ:!lpetência privativa do Presidente da República, a nomeação de Ministro de Estado. No momento êffi que v. Ex• define, por lei, a Chefia desses órgãos, a

O Sr. Fábio Lucena -

V. Ex• me permite um aparte,

O SR. MURILO BADARÓ- Sim, in claras cessai
interpretatio. Sim, tranqüilamente ...
O Sr. José Fragelli - Hoje não é admitida, de um
modo geral, a hermenêutica. V. Ex~ leia Carlos Maximiliano que, no seu livro sobre hermenêutica diz que essa
velha regra do Direito Romano estã int_eirament_e ...

O SR. MURILO BADARÕ ~Não, Ex•, ao contrã.rio.

O Sr. Henrique Santillo- Ainda tenho mais a dizer a
V. Ex•; quando o General Fontoura foi indicado
Ministro-Chefe do SNI, essa lei não existia, __ess_a que V.
-EX•-fuZreferênCl.a. Quando o Senhor Presidente da República atual, o General Figueiredo, foi indícado
_-Mi_nistro~Chef~ do SNI essa lei tam_!Jém não existía. E
nenhum dos dois teve o seu nome aprovado pelo Senado
Federal.
O SR. MURILO BADARÓ ·- Senador Henrique
Santillo, esse dispositivo do parágrafo único, do art. 32,
da Lei 6.118, que não pode ser objeto de outro raciocínio
nem outra interpretação, revoga expressamente o texto
anterior que colide com ele. E veja bem V. Ex•, a lei não
contém expressões ou palavras desnecessárias, isso não
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existe na boa técnica legislativa. Seria o caso então, V.
Ex• gostaria talvez que constasse, digamos um outro parágrafo: flca revogado o art. 59?_ Mas é claro que não há
necessidade. Quando esta lei foi promulgidi:t, automaticamente a outra ficava revogada. Foi revogada porque
hã um texto posterior que- com ela colide. Senador, isso é
uma regra muito simples de interpretação. Acho que estamos inclusive gastando o tempo do Senado.

O Sr._ Fábio Lucena- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. MURILO BADARC- Com muito prazer, Senador.
O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador, qual é a relação entre o arrazoado jurídico que faz V. Ex•, e arejeição do requerimento do Senador Henricjiie Santillo
que convoca um Ministro de Estado a comparecer ao Senado Federal?
O SR. MURILO BADARÚ- Fico pesilrOsci-ae verificar que V. Ex' não ouviu o início do meu discurso.
O Sr. Fábio Lucena -

Não, eu nãci- OUVI;- eu escutei.

O SR. MURILO BADARÓ- Então fico pesaroso.

O Sr. Fábio Lucena -

Eu escutei.

O SR. MURILO BADARO -

Exatamente.

O Sr. Fábio Lucena- Gostaria de saber _qual a razão?
O SR. MURILO BADARÓ- Não. Eu díSse que são
duas partes distintas. Não estou discutindo a parte política, Senador. A parte poHtica o Senador Virgílio Távora
jã a esgotou ao dizer que o PDS, Por razões políticas, rejeita o projeto.
O Sr. Fábio Lucena- Mas eu gostaria qu_e V.

com a sua

Ex~,

O Sr. Virgl7io Távora - Senador, permite-me um
aparte? (Assentimento do orador.)- É apenas uma leitura bem curta:
Seçào II- Das Atribuições do Presidente daRepública
Art. 81. Compete privativamente ao Presidente
da República:

VI - nomear e exonerar os Ministros de Estado,
o Governador do Distrito Federal e os dos Territórios;
Se_ a_ lei citada por V. Ex• diz que o Ministro-Chefe do
SNI é Ministro de Estado, dá-me a entender que é atribuição privativa do Presiderite da República. Está aqui
escrito na Carta Magna aqui tão defendida, na sua execuçãO, pela nobre Oposição.
SR. MURILO BADARO - Apenas não tomo
mais o tempo do Senado com uma discussão que me pa- - rece inteiramente bizantina, sobretudo porque vejo na
Bancada da Oposição, também ilustres advogados que
poderiam levar essa discussão ad eternum. Aos advogados, é facultada esta extraordinária capacidade de fazer
- do branco preto e do quadrado redondo, através da sua
poderosa dialética.
O Senador José Fragelli levanta para mim a tese de
que a velha regra do Direito Romano interpretatio cessat
in clari.s está revogada por uma opinião do eminente jurista Carlos Maximiliano.

O Sr.. Fábio Lucena- Gostaria-que V.

Ex~

me permitisse o aparte. Qual a relação que há entre o arrazoado
jurídico e o arrazoado político de V. Ex~ e do Senador
Virgílio Távora, e a rejeição -dO -requerímento do s-ena---dor Henrique Santillo que pretenôe a cOiiVOcação do
Ministro-Chefe do SNI? Que relação existe nesses dois
fatos?
O SR. MURILO BADARÚ- Senador Fábio Lucena, fico mais uma vez pesaroso de V. Ex" não ter prestado atenção ao que estávamos dizendo. O Senador Henrique Santillci- há pouco tempo, nesta sessão, fez um dis~
curso suscitando a ilegitimidade do exercício do Ministro, com base numa lei citada por S. Ex" Então, estou
mostrando que a lei fOi" reivogad::i. EstOU ·sõ áiSclltiiidO esse aspecto para que não fique sem resposta uma afirmação que, partida de um Senador que-goza de um grande respeito nesta Cãsa; pudesse transitar em ju!Sado e
com foros de veracidade. Estou apenas desfazendo essa
versão baseado em outro texto de lei _que revogou a lei
anterior.
Não quero discutir a parte política, atê pOrque o Senador Virgílio Távora já colocou d~ fortn_l;l. definitiva a posição do PDS, e não me compete anaHsã~a depois de S.Ex' haver falado com a autorização da Liderança. Como
eu disse, a decisão política se esgota em si mesma e, certamente, nós arcamos com a responsabilidade da decisão
tomada, arcamos com seus ônus. Apenas entendi do meu
dever prestar esta homenagem ao Senador Henrique
Santillo, buscando o texto de lei que revogou a lei citada
por S. Ex~. para dizer que o exercícíâ do cargo de
Ministro-Chefe dQ SNI é pleii.amente legítimo, pOrque
.estã sendo exercido nos termos da Constituição da República e das leis que regem a espécie.

que V. Ex• confundiu as coisas todas. Não se trata de revogação de texto constitucional, se trata de revogação de
lei ordinária ...
O Sr. José Fragelli- Nem eu disse isso, Senador. Eu
acabei de me referir ao texto da lei mencionada pelo
nobre Senador Henrique Santillo. E o que diz essa lei?
Que o nome do Chefe do SN I deveria ser aprovado pelo
Senado Federal.
-

O SR. MURILO BADARÚ- Senador Jásé Fragelli,
interromper o seu aparte, para ajudá-lo na
conclusão, Senador. E V. Ex• há de convir que quem
deve conduzir o debate sou eu.
Diz o texto ...
permita~me

o·sr. José Fragelli- Se V. Ex•, quer mais uma vez,
ser autoritárlo. nóS nãO podemos discutir.

. _Q

O Sr. José Frage//i- Uma regra como esta, uma regra
de hermenêutica, ...

O SR. MURILO BADARÚ- V. Ex" está fazendo
Senador Dirceu Ca.rdõso, que aparteava de pé.

l~ml:irar _o

O Sr. José Fragelli- não pode ser- revogada porque é
uma regra.

simpl~smente

experiência;,~

O SR. MURILLO BADARO- Senador Fábío Lucena, um momento só, por gentileza. ~O Sr. Presidente faz
soar a campainha.)
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O SR. MURILO BADARÓ- A revogação, no caso,
seria pelo desuso.
O Sr. Ja.sé Fragel/i- O que estou dizendo é que hoje

O SR. MURILO BADARÓ -Não, não se trata de
ser ãútOfitário;-o ·que eu quero é chamar a atenção de V.
Ex~ porque, evidentemente, nós estamos realmente fazendo uma discussão paralela que nada tem a ver com o
assunto objeto deste despretencioso pronunciamento. V.
Ex• me ouça um minUto-. O que diz o texto citado pelo
Senador Henrique Santillo? Que o Chefe do SNI só pode
ser nomeado após a aprovação do Senado Federal. E, no
art. 69, diz que o Chefe do SNI tem prerrogativas de Ministro de Estado.
Muito bem! Se esse texto estivesse vigindo, não hã o
que discutir. Ocorre que veio uma lei que depois define
que o Chefe do SNI, o do Estado-Maior das Forças Armadas, o da Secretaria do Planejamento, Ministro Delfim Netto, os Chefes do Gabinete Militar e do Gabinete
Civíl, são- i ter que não di~. "considera", a lei que não
di~ "interpreta", mas diz que "são Ministros de Estado".
A lei define. Aí é que está. Evidentemente, a regra de inn:-rpretaçãO que firma jurisprudência. Está aí o grande
advogado, que é o Senador José Ignácio, que não me deixa errar. Evidentemente, buscam-se na interpretação,
bUScam~se-nas- reiras dehefõleOêUtiCã-.
e;~~:
trar o melhor entendimento da lei. E, no caso aqui, o texto é tão claro, o texto é tão expresso, que sequer a-dmite
interpretação. E, aí, sim, é que eu busquei a regra para
dizer que a interpretação certa é de uma clareza ..

bã:SeSpara-

ela não é aceita e quase não se _dá nemhum valor ao in
clari.s ce.ssat interpretatio, jUstamente na interpretação
das leis, de um modo geral. Isto está em Carlos Maximiliano e_ e.tp. qualquer outro hermenêuta que V. Ex~ consulte. É das regras, digamos aSsim, do DireitO R.omanQ,
das mais fracas que existem. Isso V. Ex" pode ver e conferir, como eminente jurista que é - eu nunca cheguei a
ser nem bom advogado, e V. Ex~ é um jurista.

O SR. MURILO BADARÓ - Pois não. Ouço o
nobre Senador José Frage!li e, em seguida, V. Ex", nobre
Senador José lgnácio._

9_ SR. MURILO _BADARÕ- V.' Ex" _é consagrado
causídico.

_ _O Sr. Jo.sé Fragelli- Mas veio uma _lei p~sterior ou
-~Uma enienda conStitllcional~ni'io prestei bem atenção,

O Sr. José Fragelli - Mas que essa regra, hoje, é das
que meno~ influenciam na interpretação e na aplicação
do Direito, é. Isso eu garanto a V. Ex• e vou lhe mostrar.
Se V. Ex• quer se valer dessa regra_como se fosse um texto de lei, não podemos ...

O Sr. José lgnáciO- V. Ex• me permite?

O SR. MURILO BADARÕ -

Não, é uma lei.

O SR._ MURILO BADARÚ - Mas é evidente que
não, Ex~ Não me faça esta injustiça.

...declarando que o Chefe do
SNI é Ministro de Estado. Eu pergunto, primeiro, a V.
Ex•: há algo que viesse a impedir que um texto de_ lei, em
relação a determinado Ministro ou Ministério, estipulasse que esse Ministro seria aprovado pelo Congresso Nacional? Nada impediria isso.

O Sr. José Fragelli- Mesmo porque o último dispositivo da lei que V. Ex_• citou --;."Revogam-se as disposições em contrário", nãO ê um texto claro e expresso,
-sobretudo expresso, daquela disposição de lei a que sereferiu o Senador Henrique Santillo- realmente, não é. E
ao meu ver, é uma questão- dis_cutível, Sr. Senador, se
uma ·excf:sSão abel-ta à regra geral e que conste de um
texto constituCiõnal, deverá ou não ser revogada expressamente. Ê uma questão discutível ...

O SR. MURILO BADARÓ- Sim, -mas ocOrre -o se~
guínte, Senador José Fragelli: é que no momento em que
a lei defme que o Chefe do Gabinete Civil, do Gabinete
Mifitar, _da Secretaria do Flanejamento e do SNI são Ministros de Estado, automaticamente V. Ex~ é lançado ao
texto constitucional que estabelece, que estatui, que determina, como sendo da competência privativa do Presidente, a nomeação_ do Ministro de Estado. :Portanto, não
há o que discutir.

O SR. MURILO BADARÕ --Mas não há texto
constitucional em causa!
O Sr. José Fragelli -

Qual é a

r~gra

geral?

O SR. MURILO BADARÚ - Desculpe~me, Senador, mas o seu argumento não pode ter segmento, por-

O Sr. José F_ragelli -

O Sr. José Fragelli- V. Ex! quer me ajudar, mas me
impede de raciocinar um pouco de enunciar o meu raciocinio. O que quero dizer a V. Ex" é que não tendo Sído
expressamente revogado aquele texto da lei mencionada:
pelo nobre Senador Henrique Santillo, que exige a aprovação do Congresso Nacional para o Chefe do SNI, é
pelo menos uma questão discUtível...
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O SR. MURILO BADARÓ- Não, não é discutível!
O Sr. José-Fragelli- .-.. se-essã-eXCeçào -il ieira geral
deveria ou não ser revogada expressamente e se for revo-

gada, simplesmente, por aquele artigo que diz "revogadas as disposíções em contrário". Porque V. Ex~ sabe
muito bem que as exceçôes à regra geral, elas, realmente,

passam a vigorar até com direito especiaL As exceções
vigo-ram como direitQ especial, daí eu dividar, - não
quero fazer uma afirmação definitiva e em profundidade
- eu duvidar que o simples enunciado "revogam-se as
disposições em contráriõ" possam ter revogado aquele
texto da lei.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho. Faz soar a
campainha.)
O SR. MURILO BADARÓ- Senador José Fragelli,
o Presidente me adverte ..•
O Sr. José Fragelli- Vamos estudar, nobre SenadO-r;este assunto, mas V. Ext levantou esse problema, na verdade, apenas para uma coisa, para nos dar uma lição de
Direito. Só para isso, não houve outro objetivo.

O SR. MURILO BADARÓ- Longe cie mim 1al-Pretensão, nobre Senador, ao contrário.
O Sr. José Fragelii --V. Ex• do alto dos seus tamancos levantou-se para dizer simplesmente isso; ··o Senador
Santillo devia saber que tendo sido o Chefe do SNJ
transformado de um alto funcionário num MinistrO--de
Estado, prescindida estava a condição de aprovação pelo
-- Congresso Nacional".

O Sr. Hi!ltriqUe Sáiztillo -

E eu não concordo.

O Sr. José Fragelli- E essa afirmação-de V~ Ex'-deYi
ser, pelo menos estudada, porque ela nào pode ser ace"it<i
assim como um aitigo fmPositivo dt: l~!· coffio
EX•
quer nos in:i:Pof neste momento.

v:

O SR. MURILO BADARÓ - Nobre Senador José
Fragelli, algumas correções que acho indispensáveis.
Em primeiro lugar, longe ·de min-1~ muito afast~das de
mim pretensões de dar lições a esta ilustrada Casa.
O Sr. José Fragelli- Mas foi o que V. Ex• fez.

O SR. MURILO BADAIÜ) ---Em -segun-do !Ug-ar:não há nenhuma tentativa de impor argumentos, seria
também desrespeitosa a minha atitude com relação ao
Senado, se eu assim procedesse.
Agora, quero, realmente, estranhar o argumento que
V. Ex' usou, que não fez justiça à inteligênCíã. e a exPeriênciajÜrídica- de V. Ex• Vou dar um argumento adabsurdum a V. Ex• A ser válidõ õSeU raciodnio-,~poCierTi
mos aceitá-lo se estivéssemos, por exemplo, num regime
parlamentarista, em que é da sua índole a aprovação dos
Ministros de Estado ...
O Sr. José Fragelli -

E outra colsa ...

O SR. MURILO BADARÓ- Não é outra coisa não,
Ex', é a mesma coisa. Ê da índole do regime de Gabinete
sua aprovação pelo Parlamento. No regime presidencialista não. É competência privativa. É uma esfera de atri~
buições, que não se invade, demitir_ e nomear livremente
os Ministros de Estado.
O Sr. José Fragel/i -

Toda a compcténcia ...

O SR. MURILO BADARO -

O probleffia então_...

O Sr. José Fragelli - Exclui o Congresso Nacional.
Por exemplo;~~~ competência privativa do Presidente da
República, a iniciativa das leis tributárias". E, no '"entanto, o Congresso tem que aprovar.

O SR. MURILO BADARO- Não, isto é outra coisa. Desculpe, mas esse não é um argumento jurídico:
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O Sr. José Fragelli ciação do Congresso.

A privatização exclUi a apre-

O SR. MURJLO BADARÓ -Mas, veja bem, V. Ex'
está fazendo a discussão escapar do estrito raciocínio
jurídico, que é o problema, agora, não se trata de discutir
politicamente _a ques~ão.
---Sr. Presidente, esta expressa atribuição do Presidente
da Repúb!ic~--' definida na Constituição é algo que não se
questiona no regime presidencialista. E o problema não
se trata sequer de fazer indagações mais profundas de
natureza jurídica; o t_exto é tão claro, a revogação da lei
anterior- é tão VisíVel que, a rigor, o que fizemos aqUi rOí
u_m agradável e!ercício intele_cttial, coin a participação
dos eminentes juristas do PMDB que, de certa forma,
perderam o sensojuri na medida em que se deixam dominar pela paixão política. Seja como for, a mim me pare-cel! indisp_erisáy:el,
homenagem aõ ilU_str~ Senador de_
Goiãs, prestar à S. Ex• e à Casa os esclarecimentos indispensáveis, paTa não deixar transitar eirijuiiadO uma ifirmação com-relaÇão à ifegitimidadedo exercício do cargo
de Ministro, oçupado pelo General Octávio Medeiros.
Era o que ~inha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)

e.m
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bastião Curió e Wolney Siqueira. O Senhor Presidente
agradece a presença de todos e determina que as notas
taquigrâficas desta rei.miiio, tão logo sejam traduzidas,
sejam publicadas em anexo a esta A ta.
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.
ANEXO À ATA DA QUARTA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA; REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 1983, REFERENTE
A PALESTRA PROFERIDA POS SUA EXCELÊNCIA O SENHOR MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA, DOUTOR CESAR CALS,
SOBRE A ATUAÇÃO DE SUA PASTA NAS
ÁREAS DE PETRÓLEO E MINERAÇÃO, QUE
SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELO SENHOR PRESIDENTE. SENHOR
GABRIEL HERMES.
PRESIDENTE: SENADOR GABRIEL HERMES

VICE-PRES/DENTE: SENADOR ODACIR
SOARES

ATA DAS COMISSOES

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA REUNIÃO

COMISSÃO DE MINAS E El'óERGIA

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Srs. Senadorc=s, Srs. Deputados, Presidente, Meu caro Ministro,
esta reunião de hoje é especial, e objetiva termos oportunidade de ouvir o nosso Ministro das Minas e Energia
sOóie.-problemas ligad.Qs à nossa Comissão e às atividades do Ministério
Devo dizer aos co-ffiPanheiros que é uma prograrrlação
que a ComiSsào fez e tomou essa medida de o_uvir o Ministro, porque nós desejamos realizar alguns programas
e desejamos organizá-los de uma maneira objetiva, d_ai a
necessidade de que o Legislativo - ao qual pertence_ e
honra a nossa Casa - e o Executivo estejam permanentemente presentes.
Devo, inicialmente, dizer aos companheiros que nO
próximo dia 19 estará conosco, aqui, o Sr. Nestor Jost,
para dar informações de que a Comissão nece~sita,
sobretudo que se_ relacionam com Carajás; as obras que
ali se- realizam em todos oS setores.
Quero apenas dar ciência que, logo após o contato
com o Sr. Nestor Jost, faremos novamente cantata com
o Ministro das Minas e Energia, porque a Comissão irá
visitar- para ter conhecimento no local- não apenas
Tucuruí o andamento das eclusas, como também as
obras ligadas ao Ministério, parte de Carajâs e pa.rte de
Minas, qual seja, a ALBRÁS e ALUNORTE, cujas experiências foram feii:is.
Ministro, V. Ex' poderá dar os esclarecimentos como
desejar, de tudo que se relaciona com o Ministério, con- forme a nossa conversa, quando a Comissão esteve em
visita- a seu Gabinete.·
É verdade que a-C-omissão está interessada em várioS "-- problemas, e Um deles é do ouro, que foi objeto de um encontro do Ministro, na última segunda-feira, na Confederação das Irldústrias, com o objetivo de dar notícia
do que se fez, do que se estâ fazendo, de como estâ crescendo a produção, de como desejamos fazer crescer essa
produção no Brasil, interessando não apenas esses_herois, como eu cfiamei na ocasião, que são os nossos queri"dos amigOs-e -esses quase esquecidos homens que trabalham lá e amam aquela vida difícil.
Temos que p-artir realmente para podermos alcançar
lentamente a África do Sul. Aqui chegamos a trinta toneladas de produção de ouro, no ano passado, como muito
suor e sangue enquanto a África do Sul a 760, porque
baixou a produção e, mesmo assim eles chegaram a 12
bilhões de dólares. __ O ouro, para nós, brasileiros, ê
muHíssimo importante, mas não embaixo da terra.
Sr. Ministro, a palavra está com V. Ext.

Quªrta Reunião (extraordinária),
realizada em 13 de abril de 1983

Às nove h~ras e trinta minutos do_dia treze de abril de
mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, -na
~l?: Senad_or __~lexanQre Costa, sob a preSidência do Senhor Senador Gabriel Hermes~ Presidente, reúne-se a
_ Comi~são de ~~n!ls e energia, com a presença dos Sen_hores Senador,~ Affonso Camargo, Virgnio Távora,
Hélio Gueiros, Álvaro Dias, Luiz cavalcante, José Lins,
Almir Pinto, Alberto Silva, Mário Maia, Lomanto Jú·
nior, Jorge Kalume, Amaral Furlan, Jutahy Magalhães,
Milton Cabral, João Lobo e Odacir Soares e os Senhores
Deputados Osvaldo Melo, Fernando Peres, Sebastião
Curió, Edgar d_e_S.ouza e Wolney Siqueira. Comparecem,
tambêm, o Doutor Douglas Souza Luz, Presidente da
ELETRONORTE e representantes da Companhia de
--Pesquisa e Recursos Minerais e do Departamento Nacional da Produção Mineral.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador_ Dinarte Mariz.
HaYendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da
Reunião anterior que é dada como aprovada,
Prosseguindo, o Senhor Presidente_esclarece que apresente reunião se destina a ouvir exposição que fará Sua
Excelência o Senhor Ministro das Minas e Energia, Dou~
- tor Cesar Cais, sobre a atuação da sua pasta nas áreas de
petróleo _e mineração. Em seguida, Sua Excelência concede a palavra ao ilustre convidado que, inicialmente
cumprimenta os S.enh9res. Parlamentares e-demais auto·
ridades presentes e manifesta sua satisfação em ter recebido em seu Gabinete a Comissão de Minas e Energia,
paradeline~r urp esquema de infQrmação entre a Comissão e seu Ministêrio, formulando_ votos para gue esta
não seja a única vez que comparece à Comissão nesta
- Sessão Legislativa, para debater problemas da sua pasta
com os membros do Congresso-· Nacional.
Prosseguindo, o Senhor Ministro passa a discorrer
sobre o tema obj-eto da sua exposição, começando, por
dar uma ênfase especial ao esforço que o_Ministêrio das
Minas e Energia vem desenvolvendo para aumentar o
sUperávit da balança comercial.
Encerrada a exposição, usam a palavra, pela ordem
para interpelar o Senhor Ministro, os Senhores Senadores Ãlvaro Dias, Luiz Cavalcante, Josê Lins, Odacir Soares, Alberto Silva, Fernando Henrique Cardoso, Hêlio
Gueiros e Milton Cabral e os Senhores Deputados s~

O SR. MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA (Cesar Cais) - Exm9 Sr. Presidente da Comissão de Minas e
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Energia do Senado, meu prezado companheiro Senador
Gabriel Hermes, e demais companheiros da Comissão,
Senador Odacyr.Soares, Vice-Presidente, companheiros

do Senado, companheiros e Deputados Federais, demais
autoridades, meus companheiros de Ministério _das Minas e Energia, minhas Sras, meus Srs, Srs. da Imprensa._
Recebi, com muita s-a!isfação em meu Gabinete, a visita da Comissão de Minas e Energia do Senado, para delinear um programa de informações entre a Comissão de
Minas e Energia e o Ministério das Minas e Energia, tendo em vista os programas qUe estão em desenvolvimento
no Brasil. Portanto, espero que não seja a única vez que
venha a esta Comissão neste ano; aqUi,- no Senado. Espero vir outras vezes porque o Ministério tem um horizonte tão largo que acredito que tem lugar para vários debates para que se possa aprofundar em cada um dos setores, e recolher sugestõeS-dos Srs. Senadores, o que ê para
nós rriuito rmportarite, pOrque-estamos num ajuste de
programa, face à conjuntura_internaciQnal.
Então, pensei numa sistemática, em que diria como o
Mini-sférío- d-aSMinaS e Energia está procurando contribuir para o superávit da balança comercial, que é o grande objetivo, neste momento, o objetivo naciQ@),_Acredito que não há nada mais urgente para se discutir do que
a economia. Nada mais urgente para se discutif do que
como sair dessa crise cambial, que envolveu todos os países do mundo.
Então, diria como o Ministério está procurando contribuir para este superávít; e depois me fixaria um pouco
mais na política de ouro. Encontraremos depois uma solução, uma sugestão ou_ debate sobre -qualquer assunto.
Todos sabem que, face às dificuldades internacionais,
todos os países do mundo estão com problemas nas suas
balanças comerciais.O Brasil, através do orçamento do Conselho Monetário Nacional, definiu como uma das metas conseguir
um superávit-de 6 bilhões de dólares. Espontaneamente
decidi procurar o Plano emergência para o Ministério, o
que o Ministério podia redobrar do seu esforço em redução das importações e aumento das exportações, visando contribuir para este sUperávit.
Conseguimos um número que pareceu surpreendente,
mas estou sustentando um número mesmo antes das reduções dos preços de petróleo internacional. O númerO"
era de 3,2 bilhões de dólares que o Ministério podia contribuir, em 83, em relação a 82. Estou arredondando
para 3, para não ser mUito ambicioso no 3,2. -Três bilhões de dólares são 50% daquela mete que nos foi dado
pelo Conselho Monetário Nacional. Então, para isso
teríamos, em particular, o primeiro ponto mais forte de
atuação. Seria o de reduzir a conta petróleo.
Essa conta petróle_o, que jã vem sendo reduzida gradativamente desde a nova polftica do Governo do Senhor
Presidente João Baptista Figueiredo.
Houve um ano, 1981, em que se pensou a conta petróleo estimada, oficialmente, em 12,8 bilhões de dólares, e prometi ao Presidente, prometi à Nação, trazê-la
por lO, e fizemos por 10 bilhões de_ dólares no ano de 81.
No ano 82 reduzimos para nove bilhões de dólares e, este
ano, mesmo sem levar em conta a redução_ de preçospois ainda não calculamos a quanto iria neste ano propusemos a fazer em menos de 7 bilhões de dólares a
conta petróleo.
_ _
_
Como atingir esta conta petróleo de sete bilhões _de
dólares? 1:: aumentar a produção brasileira de petróleo.
Todos se recordam que começamos, em 79, no Ministério, com Uma pr'odução brasileira de 164 mil barris por
dia e jâ atingimqs nurif piqü~ 334 m_il- duas vezes mais
aquela produção iniciaL A mé_dia_dejaneiro ã março de
83 está 319 mil barris por dia e esperamos atingir, rio final do ano, 400 mil barris por dia, o que daria, com o esforço de minimizar _os tempos, entre as substituições dos
equipamentos provisórios por equipamentos definitivos,
poderíamos ter, no mínimo, uma mêdia de 360 mil barris
por dia durante o ano d~ 83.
Então, o primeiro esforço é diminuir o c-onsUmo._ Continuar as medidas que fizemos até aqui, na Conservação
de energia, que têm sido medidas muito rigorosas; desde
o fechamento de postos sâbado e domingos, fiscalização
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dos caminhões a diesel na estrada, gerenciamento em
cada indústria, cortar o óleo para aquelas indústr{as qUe
podem ter outros maios energéticos substitttuvos, na secagem de grãos na secagem de minérios, etc, quer dizer,
continuar essa política.
Todos se recordam que nós tínhamos um consumo de
petróleo total, no Brasil, em março de 1979, de 1 milhão
e cento e quarenta mil barris por dia. Com essa política
- eu tenho aqui o número- _o consumo nacional médio
de petróleo, de janeiro a março de 1983, foi de 929 mil
barris por dia. Já foi uma redução muito grande, de l milhão e cento e quarenta mil para 929 mil barris por dia.
Então, a segunda linha é continuar essas medidas de
conservação e ~ceie~ ar~ su_bstituiçã9 de derivados do petróleo por energéticos nacionais. NeSse caso, nóS temos o
Programa do Álcool, que jâ atingiu, neste momento,
uma média de 80 mil barris por dia, e acreditamos que
podemos acel~rar isso perto de 100 mil barris por dia ao
ffnal do ano, e a utilização do gás natural, porque o gás
natural da bacia de Canipos vinha sendo quimado por
força de falta de um gasoduto- nós já conseguimos um
gasoduto para colocá-lo no Rio de Janeiro --:- e então,
nós queremOs nesse gás ·n-atural que já está seildo ufilizado no Rio de Janeiro, também fazer a distribuição desse
gás natural, ao equivalente a lO mil barris de petróleo,
em média, issO daqui até o fim do ano.
Usar a hidroeletricidade, e todos sabem que por questões de um mercado recessivo_ de energia elétrica, o nosso
cresciment_o de COIJ.sumo de energia détrica, que vinha a
mais de 12% ao ano, baixou para J%, e estamos com água -sobrando nos reservatórios, portanto, escoando
para o mar sem utilização.
-O planejamento hidrelétrico leva lOanosentredecidir
a· constrUçãO-de uma usina e da entrai- i:m ÕperaçãO.-Então, nãõ·er·a pos-SrVi:l uma--Previsão de uma baixa de mercado de 12% para 3%, e houve., então, uma abundância
de ãgua nos reservatórios. Nós então baixamos a tarifa
de-substituiçio de energia" hidrelétrica, de fornos a óleo
para fornos elétricos, de 90%, pfatiC:ariiCnte uma receita
marginal para as concessionárias, mas uma economia de
diVi!ias de. petróleO importado.Esse programa ter;:n sido·muitci bem aceitO-. Neste momento jã temos 800 mil quilowatts contratados, e 3 milhões de quílowatts em discussão. De-maneira que esperamos, substituir 30 mil barris de petróleo, nesse item, e
até O-fim dO--anO chegarmos com 30 mil barris diãrios de
substitUíção. O mineral jã ~stã substituindo-20 mil b8:rris
equivalentes -de petróleo, e esperamos - Com algumas
medidas que ainda precisam e que não dependem do Ministério - dependem um pouco mais do Ministério dos
Transportes e também da Comissão Nacional de Energiã, -levar o carvão mineral para o Nordeste. Já teinos
um entreposto preparado em Cabedelo, jâ temos o porto
Suape também se preparando para receber o carvão mineral, e para o Centro-Oeste, aqui para essa região de
Mito Grosso e Goiãs, e com isso elevaremos a substituição do petróleo importado pelo carvão mineral em
cerca de 14 mil barris por dia.
No mais, são prograinas como a utilização da madeira, energia solar, óleos vegetais, porque estamos induzindo fortemente aquelas indústrias que têm de substituir o
óleo diesel por .um outro·energético, a entrarem no óleo
vegetaL O óleo vegetal misturado ao óleo dies_el até 15%
pode ser feito imediatamente, e existe experiêriciajâ vitoriosa. Já existe no Ceará uma indústria pelota em que se
pode fazer o óleó vegetal modificado, com as mesmas características do óleo diesel, e com melhores características até, porque ele é menos poluente.
De maneira·s que óleo vegetal, energia solar, madeira,
seria mais Uma substituição de 7 mil barris por dia, uma
coisa modesta, desse tipo.
Poderíamos, portanto, chegar ao fim do ano- eu estou dizendo modestamente, quer dizer, quase conserva- doramente. consumindo _petróleo importado - não é
imp-órfação porque a importação é um jogo de estoques
- entre 500 e 550 mil barris por dia, no fim do ano, o
que é para nós praticamente aquela meta a que me proponho no modelo energético, para 85 - praticamente
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conseguida ei;O 83. Isso a p_reç9 de 33 dólares o barril dã 2
bilhões de dólares, a grosso modo, porque essa redução
de petróleo pela OPEP depende de contrato com cada
país, e enfim, estamos ainda neste momento, importando
petróleo que está e~_ estoque. De maneiras que eu não
poderias dizer exatamente _o quanto vai baixar, mas 33
dólares dá, praticamente, 2 bilhões de dólares.
Uma outra medida muito forte que tomamos no Ministério foi orientar e até policiar, de certo modo, que todas as empresas do Ministério - são grandes empresas
- comprassem no Brasil tudo aquilo que fosse possível
comprar, deixando de comprar no exterior, mesmo com
um pouco de prejufzo de eficiência, do equipamento, ou
até com cruzeiros mais caros.
Com isso, por nosso cálculo, as empresas do Ministério podem fazer uma economia de divisas, nesse item
"importação de equipamentos" em relação a 1982, de
725 milhões de dólares.
No ano de 1982 importamos l bilhão e duzentos milhões de dólares. Queremos reduzir a menos de 500 milh-õeS ou ·cerca: C!.e" 500 milhões de dólares as compras de
equipamentos no exterior. De forma que acreditamos
que isso ta11]bém dará muita encomenda à indústria nacional, _como está dando, e é também uma medida antirecessiva.
Eu digo que esse plano é anti-recessão, -porque dá encomenda à lavoura de ãlcool, da cana-de-açucar, dã emR
p_rego na_ mineração de carv~o, dã emprego na indústria
que vai trocar equipamento a óleo por equipamento elétrico, nll: parte de óleos vege~ais, e acredito também emprego- nessas indústrias nacionais, porque deixamos de
comprar lã fora.
O outro item foi na redução de importação de minérios e produtos semi-acabados.
Todos sabem qye na nossa importação temos 5% de
produtos semi-acabados e 95% de minéi'íos; 95% são de
produtos manufaturados. Agora, entrou a VALESUL e
nós__ estamQs buscando reduzir as importações de minérios, al_umfnio, cobre., fertilizantes, e outro produtos, e
aCrCdúamos que -nr!sse item teremos uma redução de 90
milhões de dólares em importação.
Pretendemos. aumentar as exportações de minérios, inclusive estanho. Estive ilas minas de cassiterita na Amazônia, e posso anuncia[, porque é um dado na base dos
exportadores, nós vamos chegar de 50 a I 00 milhões de
dólares em exportação de estanho.
Com exportações de alumínio e exportações cruzadas
de minério de ferro, estivemos agora no México e estamos procurando fazer algumas negociações com países
que sejam produtores de petróleo que possam comprar
nosso minério de ferro. São exportações cruzadas, ou fazer algumas negociações- como fizemos no México de algumas exportações mexicanas que são necessárias
para o Brasil, contra, sem envolver moedas fortes, pagando uma parte em cruzeiros e uma parte em lingotes
de alumínio, por exemplo.
Então, acreditamos_que nesse item- nós colocamos
aqui 225 milhões_ de dólares - que não é um número
muito grande, j~ que só o estanho é responsável por 50
milhões de dólares.
Na expo_l}:ação de ouro e pedras preciosas - eu vou
colocar os números, mas depois eu- vou me deter um
pouco mais, porque ele é o principal item dessa conversa
-seriam 140 n:tilhões de dólares de ouro e pedras preciosas, somente em relação ao ano de 82. Há, também, a
exportação de serviços.
Nós temos buscado muito a exportação de serviços.
CPRM, por exemplo, nunca tinha saído das fronteiras
brasileiras. Agora, ela está em 6 países africanos com
muito êxito, de maneira que, praticamente, todos os Ministros que têm vindo da África, têm buscado muito
mais expotação de serviços na área de prospecção geológica, daqueles países que precisam muito, têm riquezas
minerais grandes, e precisam passar a conhecer essas
suas reservas.
Então, eu coloquei apenas 50 milhões de dólares. Os
números não são muito ârduos para podermos atingir.
Isso ai dá um total de 3 bilhões de dólares, a grosso modo. Com este painel de fundo, eu, agora, p-asso um pouco
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mais à nossa tentativa de definir uma política de ouro. E,
eu ,confesso aos nossos·-oompanheiros de Senado, aos
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turas áreas de garimpo para que nós possamos levar os
garimpeiros, que por acaso, invadiram as áreas de mine~
nossos companheiros Deputados Federais, que nós pre~
ração industrial. Não é um regime policial; transportácisamos para essa política .:..... sein dúvida; o Ministro não
los para outras_á_r_eas, ou naquelas áreas, onde o garimpo
tem forças para colocar uma polftica áessas, conforme
já"~ú torn~u pe_rigoso, que tem uma concentração de
eu vou aqui colocar- do Congresso Nacional engajado,
20.009 -garfmÇeiros, um barranco de mais de 50 riietrOS.
pois realmente é muito dificiJ que se possa fazer uma
QUalquer barranco daqueles que cai, pode matar ~00,
política de ouro, como o Brasil precisa. h uma polítiCa,
500 pessoas.
portanto, que não está traçada. Eu não venho aqui coloEn!ào, nós estamos buscando definir bem as áreas de
car úma política, eu ven-ho aqt.il Colher subSídios pB.Tã prioridade para mineração industrial e reservar, em cada
uma política. Eu venho aqui dizer o que pensa a· MinisregiãO:-áreas para futura garimpagem, ou para transportro-e pedir aos Companlle1ros que debatan1 eril uma ou
tar pessoas, ou abrir, quando for o caso, e o Governo
em várias reuniões, o que se deve fazer em termos de
achar que necessita através de um problema social da
uma política de ouro. :::_área.
Eu diria que o Brasil tem uma grande reserva de ouro.
O terceiro cam_inho que nós estamos seguindo, é naTalvez a maior reserva de ouro do mundo. E, neste moquela parte em que, eu falo em metalurgia. Mas também
mento, talvez se possa já dizer, porque as reservas da Áfalo concentração.
frica do Sul estão já s(úidO-exP!Orados a 720/760 tonela~
Nós estamos buscando fazer experiência, com equipa~
das por ano. E o Brasil tem muito ar por explo~ar.J.Jns
mentes nlllito simples, para a concentração do ouro,
dizem ......,._ os números são totalmente desencontrados
para transformar o garimpeiro num pequeno minerado r.
porque temos poucas reservas medidas~ Desde 700 toneClaro, varrias ter aí - o nosso Senador Gabriel Hermes
ladas, a 30 mil, 33 mH e a 70 mil toneladas. Vamos ficar
lembrou- depois~ uma modificação no Código de Mina média 33/30 mil -toneladas. É uma reserva imensã
neração, porque é o intermediário entre um garimpeiro
para quem está, neste momento, com produção registrade cata manual e a mineração industriaL Vamos ter af de
encaixar uma nova _figura. Então, a CPRM, por exemda, no ano passado, de 24 e meia toneladas. Uns falam
em 500 ocorrêndaS de ouro~- outros falam em 2.000" oCOiplo, e, eu dei em um outro dia um exemplo, e vou repetir,
rênclas de ouro. De maneira que, o Brasil,-no mapa que
o projeto COR OCA L que a CPRM está fazendo com
nós temos, tem ouro em tudo que é lUgar. Há quem me
GEBAM, e RADAM e BMPM, está em busca do ouro
informe que a zona de maior perspectiva é o CentrOpt"im"ái"fõ~ Ela está com o ouro aluvionado naqueles igaOeste e o Sul do Pará - é essa região, Mato Grosso e
rapés. Ela está subindo os igarapés em busca do our_o
Goiás, e o Sul do -Parâ.
pri~ário.
Eu diria que uma po!ítica do ouro, tem duas grand_es
O Mini_stério está c~m muito poucos recursos. É claro,
linhas para seguir: uma primeira, é ria área de geologia,
tOdos nós no Brasil estamos com poucos recursos. Enidentificação de reservas, exploração e metalurgia. E outão, a CPRM coptratou uns dois ou três garimpeiros
tra área são os incentivoS fiscais, fináncetroS e económipara fazer a batéia naquele local, concentrar com aparecos.
lhq multo_simples o ouro, c com isso, financiar a pesqui·
São as duas grandes alamedas que temos a seguir. Na
sa do ol.Lr.o prjmário. Q]Jer di~er, é o exemplo didático
I 'i' área, nós estamos seguindo. Na 2~'.área, somente com
que nós estamos querendo dar aos pequenos mineradoo Congresso Nacional é que se pode realmente fazer uma
- re?, ou q~em tenha um .~!vará de pesquisa, ou que p~de
coisa muito objetiva. Estes incentivos fiscais,·financefros
_ faZer de um Alvará de pesquisa já enquanto pesquisa, já
e econômicos são necessários mais do que nunca à área
_ tem a sua pesquisa fin!lnciada pelo próprio ouro que vai
do Congresso Nacional.
-retirar.
A~ me~J?O tempo, no CET~M _-Centro de TecnoloA minha área é setorial, é a primeira ãrea, a que estou
gi-a-Mineral_.....:. nÓs estan_ioS estÜdanQo_ a n{etal_!!rgia dos
buscando seguir fortemente, ni2s ã 211 ái-ea Somente cOm
·vários minérios_ do ouro, como também, a Vale do Rio
a participação muito foite do Con8resSo Nacional. En~
bOcC est~ busc!indo- as tecnologias do Our.o lá de Cara~
tão, nós perisamos o segUillfe: desdeqüe eu-veittiO-no Mi~
jás. Então esta~ é à terceini linha que nós estamos fazen:
nistério, eu-Coloquei uma frase muito Chã; mas, é·cOnl()
-do, dentro daquilo que cabe ao Ministério.
conseguir cOlocar ãs minhaS idéias pfTncipafinerite- no
-Quãn"to ao dariinPo, nosso Deputado cistá aqui, ele
DNPM: .. Não aceito ninguém sentado em cima da miconhece bem ç assunto; mas;- nós temos neste momento,
na".
·remOii-SidO to"rtes:-AliúiiiiitteOilie-nl CiidiSSC-iSso pa-ra
cerca_ de 25 frentes de garimpo. Eu cito cerca, porque
.uma multinacional. Não me peça prazo, não aceito, ninamalÍhã começa uma outra, e a gente tem que _ir lá, e
guém sentado em cima da mina, Ou tem o Alvará de pes~
_çoQnJ.~nar_25-frentes de garimpo, entie o ouro eP-edTaS
quisa, e pesquisa, ou tem uma concessão de lavre e laVra.
coradas, p~r~s preciosas.
Sentar em cima da mina e ficar aí especul<i.ndo para o fu__ ~n!ã!J, o que foi a_ política do garimpo? A polftica do
turo, eu não aceito. Nós temos riqUezas minerais no· sub~
garimpo foi no sentidO-de-tentar conquistar a confiança
solo e precisamos, agora, que ela circule para _o dese_nv_ol_do garimpeiro.
vimento nacional, Eu não aceito ninguém sentado em
o _garimpeiro, na maior parte das vezes, tinha o seu
cima da mina.
trabalho- aviltado. porque havia intermediários que a vil~
Então, nós temos feito uma tarefa bastante penosa, de
tavam o seu trab_alho na cobiça de maiores riquezas rápi~
levantar todos os Alvarás de pesquisa, ou concessões de
das,
lavras de ouro, e examinar quem está oU não -fazendO ã
~ntàp, procur::amos conquistar a confiança do garimpesquisa, ou quem está, qual a mina que está desativada,
peiro e ir substituindo o intet:mediário; conquistar a conou que não foi iniciada a lavra, o Porquê, primeiro tenfiança dãndo~lhes assistência técnica, mostrando que detando resolver o problema individual de cada um, e seterminada galeria, com aquele escoramento, era perigogundo, instaurando um processo em cãdã -cidade.
sa, que era preciso melhorar o escoramento, pois caso
Eu acho que esta foi a I'i' linha a seguir, e nós estamos
contrário poderia ocorrer um desbarrancamento, o gafazendo isso fortemente. Uma segunda linha é - desde
- _!:_ÍJ!lpeiro poderia moirer e ele precisa de águ_a - e de
que nós definimos como POlítica -~O apoio e a oríen~~to_ preci~?_a -vefldo então como seria possível levar átação que eu tenho recebido do Presidente Fig'ueíredo,
gua até seu trabalho. Portanto, foi um trabalho de conde que a mineração inâU:StrTaJ é prioritáríà: rvras, ii.ão.poqUist'! da _confiar~:ça do gari!llpeiro; não buscando violendemos desconhecer o fato social do garimpo. Então, vatar as suas organizações próprias.
mos tentar compatibilizar a Jninúação industrial com o
O garimj:lf:irõ; pelo Código, é um trabalho individual,
garimpo. Como fazer? Nós terrícis orfi::nútdO~ pÕr esci-ifo,
mas por que violentar isso cotocando~se dificuldades?
inclusive, ao DNPM, que não_conceda mais- depois do
Então _se eles se organizaram em cinco garimpeiros, en~
que eu escrevi, não é de agora erll di.ãnie- nenhum Altão naquela área ficariam os cinco, e se ele está sozinho
vará de pesquisa em área ondejá eXistã o garimpo. Nas
então a área é para apenas ele.
áreas liberadas para minei-ação industrial, vamos tentar
Então, sem violentar as organizações espontâneas,
também que não haja garimpagem. Estocar possíveís fuprocuramos dar assistência com ó trabalho coordenado
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de vários Ministérios, com alimentação por preços da
COSA[, arinazêns, camp<i-nhas· de vicinação, com assistênCia socíal. .E depois ti:il.ú8.mos com a comercialização
para substituir a moeda ouro: porque_ o garimpeirO, nOrmalmente~ teria todos os s~us serviços prestados através
do -oUro; se-priicls<iva sair de avião do garimpo para ou~r~_J~g<ir, ele-pagava a passagem -e-m -ouro, em balanças
viclãdas, Õa maior parte das vezes; e se precisava de re.
médio este era pago com ouro, e etc.
Daí então procuramos substituir a moeda ouro pela
moeda corrente. Dessa forma fOí preciso, em certos lugarçs,. a instalação da Caixa Econômica, como órgão do
Governo, e foi instalada lá uma agência, não para compelir, mas para ser uma alternativa- e esta a frase certa
-_uma alternativa do garimpeiro lá, com o seu trabatho,
com um avalista experimentado, declarando que ouro de
determinada cor e teor, c de acordo com o teor o peso,
com o dinheiro dele sendo depositado na Caixa e que
quando dele precisar é só sacar.
Então há aí dois caminhos: um ê quando o Alvará de
p~squis<1 é do Governo, ou da CPRM ou _da DOCEGEO, como é o caso de Serra Pelada. Aí o controle é
mais fácil~ porque diz a portaria do Governo que a co~
mercialização seja feita pelo dono do Alvará de pesquisa;
ete é exclusivo, dentro da Lei. E se ele é o dono do Alvará
de pesquisa passou ele a ser obrigado a comercializar lã,
Então, a Caixa Ecqnómica fez esse papel, por delegação
da Banco Central: a Caixa Económica não está tiranáo
dos seus recursos, houve delegação do Banco Central.
E outra alternativa é quando o Alvará de pesquisa pertence a várias pessoas ou a particulares. Af o trabalho é
feito de acordo com essa alternativa.
A portaria diz que deve ser pelo detentor do Alvará de
pesquisa, seja ele quem for, e com aquele detentor, muitas vezes, não tem recursos, a Caixa Económica deu o suporte para que ele exercesse seu direito de compra.
-Basicamente, essa foi a política seguida. Então, o resultado foi extraordinádo. Temos aqui um quadro atualizado mostrando que a produção registrada de ouro,
que no ano de 1979 foi de quatro toneladas, no ano de
I982 chegou a 24,6 toneladas. A minha meta, para este
ano, é de 40 toneladas, que é o que pretendemos, isso
sem deixar de lado o estímulo à mineração industrial. Ou
s.eja, já entraram 24,6 toneladas quando era de 4,3 a pro~
dução oficial em 1979.
~retenQemos que a produção oficial seja de 40 toneladas, este ano, sem nenhum desestimulo à mineração industrial. Já tfvemos, no ano passado, Jacobina, na
Bahia; a própria ffiineração de Morro Velho, que era
praticamente a única em 1979 está com ilOVô estímuio na
produção de ouro, pelos novos preços, e temos outrOs
projetas em Goiás e na própria Bahia, que estão sendo
estimulados para a mineração industrial: e muitas outras
mineraçõeS querendo entrar como, por exemplo, no Rio
Grande do Sul.
Enfim, acredito que o ouro ê de grande importância
para o Brasil. Mas é claro que, por vezes, me dizem o seguinte: _ouro paga a dívida externa brasileira! Ai respon~
do: pode ser que sim, no futuro, Mas a curto prazo con~
tribui. Ê uma parcela, tanto que naquele meu item, coloquei poucos dólares, ou seja, 40 toneladas, que se fosse
exportado- tudo, a um preço mais ou menos aí por v-olta
de 500 dólares a onça Tom daria uns 600 milhões de
dólares; mas a África do Sul chegou a 700 toneladas , o
que ê diferente de 40 toneladas e 40 toneladas poderiam
render 600 milhões de dólares, 400 toneladas, se lá chegássemos, seriam 6 bilhões de dólares. Portanto, é como
eu disse, de se começar e dar hoje o primeiro passo de
uma_caminhada que poderá ser muito próspera, no futuro e médio prazo, não a largo prazo,
Sr. Presidente, acredito que deveria parar aqui as mi·
nhas informações pará passarmos à fase de debates. Essas foram as linhas que eu quis colocar como uma política nacional do ouro_ e que estamos precisando que oBrasil defina.
O SR. PRESIDENTE (Gal riel Hermes)- Sr. Minis~
tro, agradecemos as informações preliminares. Hâ um
número de Senadores e Deputados que gostariam de indagar e ter de V. Ex•_ maiores esclarecimentos.
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O objetivo da Comissão, repito, ê trabalhar para que
se faça uma política e Uià PrOSi'ãriiã~oriro p3rá o Brasil; e
para que se veja, também, o que se deverâ alterar o_u inM
traduzir na legislação para que se possa amparar, repito,
o garimpeiro, mas sobretudo estimular o industrial brasileiro e daí o nosso encontro, na segunda-feira, na Confederação Nacional da Indústria, assim como outros Que
possam tirar o ouro debaixo da terra. Dessa forma, nesse sentido nós fixamos em ouro mas issO não impede que
se algum dos Srs: Parlamentares deseje, que faça alguma
indagação no âmbito do Ministério de Minas e Energia.
Pela ordem, estão inscritos oíto Deputados. Aqui existe a vantagem sobre o Plenário, de que a pergunta é feita
com a maior cordialidade e a maior liberdade. V._ E'!.!
responderá, cabendo ainda ao Deputado, naturalmente
dentro de um tempo mínirrio - tendo em vista que são
oito inscritos, -até o momenti:f....:..;- aceitar ou não a resPosta e levantar o debate esclarecedor, construtivo. Nesse
sentido eu passo a palavra, inicialmente, e respeitando o
sistema do Senado,_ao primeiro inscrito, que é o Senador
Álvaro Dias.
O SR. ÃLV ARO DIAS - Ministro, tendo ouvido a
palestra já iniciada, mas nós ganhamos tempo e o que interessa, realmente, é o ouro.
V. Ex~ afirmou que a nossa produção de ouro chegou
a 24,6 toneladas em 1982. Parece-me que a produção real
de ouro, no Brasil, é muito superior a essa registrada nas
estatísticas. V. Ex• confirma?0 SR. Cf:SAR CALS - Confirmo.
O SR. ÁLVARO DIAS- Parece-me que, em função
disso, está havendo desvio do ouro, contrabando e negociação clandestina. V. Ex' confirma isso também?
O SR. CéSAR CALS nho, como se chama.
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Confirmo que-.há descami-

O SR. ÁLVARO DIAS- Eu gostaria qu-e V. Ex~ me
confirmasse ·que esse descaminho é na proporção aventada em diversa~ fontes.
Consta que 90% dO-ouro do Brasil estaria sendo descaminhado, estaria sendo contrabandeado. S. Ex• comfirma isso'?
O SR. Cf:SAR CALS _:A informãção que eu tenho é
de que a produção total é estimada em 42 toneladas, hávendo um descaminho, de quase 50%.
O SR. ÁLVARO DIAS- MiníSfio, vou fazei a leitura de algumas afirmativas que ccinsidero da maior seriedade, para que V. Ex~ confirme ati contest~.
Se de um lado, a maior parle- da- produção dos garimpos é comercializada clandestinamente, na etapa do beneficiamento, existem muitas fundições e OficinaS ii'-reS;uIares, prosseguindo o canal clandestinQ a.tê o comércio
de jóías.
Aspecto relevante é a sonegação da produção obtida,
vendida a intermediárros e trans-pOrtada por aviões para
locais indeterminados. Isso faz supor que a produção de
ouro é muito superior à estimada pelos que pesquisam os
garimpos, os quais, de qualquer forma, afirmam que a
produção declarada está_ em_torno de 10% da ~:ealmente
obtida.
A produção dos garimpos, é, na sua maior parte, descaminhada; ouro e pedras preciosas, têm achado vias desimpedidas para os Palses industrializados, principalmente àqueles que dispõem da indútria de jóias de maior
porte.
Eu peço a V. Ex~ que c-onfirme ou conteste estas afirmativas.
O SR. CtSAR CALS- Nós queremos dizer que, de
fato, não seria negar até a minha tradição, até de Senador, se eu não dissesse que há um descaminho que já foi
maior, porque ninguém faz -milagre de sair de 4,3 toneladas para 24, com mineração industrial, porQue não tinha
dado tempo. E"ntão, isso fcii uma Produção que já existia

apenas com a polítíca de garimpo, porque dessas 24 to~
neladas e meia, 20 SãO dos garimpos. Então isso significa
que essas 20 estavam sendo levadas.
Pode V. Ex~ imaginar o que é o gãrimpO numa selva
amazónica, sem nenhum acesso e saber que em qualquer
cajxa ~e fósf~ro, -pode-se levar uma quantid_ade_ iÍnportante de ouro.
Então, realmente istaurar um regime policlalesco não
me pareCia ser a melhor solução. A melhor solução que
nós tivemos foi tentar organizar os garimpos, Para que
eles próprios prefiram não descaminhar que esse ê o termo - o ouro, e sim preferir fazer a comercialização legal.
Então nós acreditamos: primeiro, 90% negam.
O SR. ÁLVARO DIAS -Sr. Ministro, então eu gostaria de dizer a fonte, não sou eu que estou afirmando,
não ·é nenhum Senador e mim Deputado da Oposição,
não_ é nenhuma figura nem subversiva do País, quem está
afirmando isso, é o seu Ministério, através de um relatório que eu tenho aqui e que era confidencial, deixou de
ser confidencial porque está em minhas mãos, e que eu
tõmei o cuidado de não divulgar, justamente por ser conrraenCiãl.O SR. CtSAR CALS -

Então não é uro relatório.

O SR. ÁLVARO DIAS- 1:. um trabalho denominado: Relatório. É um relatório apresentado por um grupo
de-trabalho de Estudo do Setor de Metais nobres e pedras preciosas e semi~preciosas
O SR. CÉSAR CA LS -Que não é_um 6i'gão policial.
O SR. ÃLVARO DIAS- Por este relatório, inclusiv-e, Ministro, dá-se a informação de que nós deveríamos
ter uma produção real, em 1979, de !50 toneladas ano.
1:.; portanto, uma afirmativa que não é minha.

que pesguisaram, que levantaram dados, informações,
que coticluiram e apresentaram essa conclusão ao Ministério. Mas embora sendo homens de confiaça do Ministro, não niereceram a confiança do Ministro em relação
ao dados e às sugestões propostas que eu considero da
maior validade.
O SR. C~SÁR CALS -

Certo.

O SR. ÃLVARO DIAS - f: um trabalho que realmente merece o elogio da Oposição. No entanto, lamentavelmente, o Ministro não o considera. Por este relatório, os técnicos, os estudiosos, que receberam essa incumbência do Ministro, chegaram à conclusão que nós
teríamos com essa produção adicional, uma receita superior a 2 bilhões e meio de dólares, com efeitos, portanto,
emediato na balança de pagamento do País, em vii'tude
de voltar-se claramente para o mercado externo a produção do ouro.
E nós temos que lamentar, profundamente, que o Ministério não tenha encontrado meios suficientes para
c_onter o descaminho do ouro, porque só em 1979, o Pafs
gastou 71 milhões de dólares importando ouro. Foram
importadas 12 toneladas com o dispêndio de 71,7 mi~
lhões de dólareS_.- Portanto, çu acho que_ é um desperdício que a Nação
não pode aceitar de forma alguma e eu gostaria de saber
quais foram as medidas concretas do Governo para conter o descaminho, o c9ntrabando do ouro no Pais.
O SR. CI::SAR CALS- Meu caro Senador, eu espero
que y, Ex' sejajusjo, tambem, em reconhecer que não se
evitou o total do descaminho, mas seja justo em reconhecer que quem sai de 4 para 24 - 6 vezes mais, numa
nova política - é um esforço, eu espero que seja justo,
porque eu sou justo quando a Oposição coloca as coisas,
Eu espero que V. Ex• também, seja justo em reconhecer
de público que houve esforço e que esse esforço prossegue. Reconheça, por favor!
Eu espero que V. Ex' seja justo.

O SR. ÃLV ARO DIAS -

1:: do Ministério.

O SR. CÉSAR CALS - Não senhor. Não se pode
comparãr a afirmativa de um técniCo ou um grupo de
técnicos, cnm a afirmativa d_o Ministério. A afirmativa
dó Ministério é a· palavra do Min-istrõ ou a palavra oficl.al dos seus relatórios.
O SR. ÁLVARO DIAS- ~ Uma questão de interpretação.
OSR. CÉ,S'_'\F. C~~.-~ ~m~ questão clara porque
podem ter de toda a nat_ureza e mati_zes, não tem
qu-alquer problema. Agora, cada técnico -01._!_- gi'Upo- de
técnico pensa uma coiSa e oUtra é a palavra do Ministério. A palavra do Ministério é a- palavra do Ministro e
a palavra -dos seus _órgãos -oficiais. Mas isso não teria
maior mérito, porque o mérito da coisa...
téc~icos

O SR. ÁLVARO DIAS- Realmeteessaquestão não
se discute se é a palavra do Ministro ou se é a palavra do
Mlilisfério ...
. O SR. CÉSAR CALS- Eu digo que o mêrito-lnaioi'
significa meu caro companheiro,- um- esforço do MiniStério em diminuir o descaminho. Desde que eu diga que
existedescaminho, se é 50, 42, 39, existe. Então o esforço
qUal é'? Existe um esforço claro, porque já foi maior
quando a produção era 4, e agora é 24,5 e eu espero chegar a 40. Então, para mim significa um eSforço e não tem
importância isso.
O SR. ÁLVARO DIAS-Sr. Ministro, o que eu concluo é que há, portanto, um contraste entre a afirma~iva
de hoffiens -de confiaça do Ministro: --e -a afirmativa do
próprio Ministro. De homens que estudaram o setor,

O SR. ÁLVARO DIAS- Eu estou pretendendo registrar nos Anais do Senado, para reconhecer esse esforço justo, as medidas concretas adotadas pelo Governo para conter o desc~inho do ouro no Brasil.
O SR. C~SAR CALS - As medidas c_oncretas do
ouro foram aqui anunciadas e eu posso repetí-las, porque talvez não tenham sido claras.
As medidas _con~retas já alcançadas -~o resultado foram: primeiro, organização dos garimpos; busca de conquistar a confiança dos garimpeiros, organizar o seu trabalho; organizar a comercialização; dar um preço justo
ao trabalho dos garimpeiros. Medidas jâ alcançadas.
Medidas em andamento. Nós estamos buscando levantar todos os Alvarás de pesquisa de que não estão
sendo minerados ou com a mineração que não está sendo regularizada para poder atuar nesses Alvarás de pesquisas, nesses decretos de laVra e buscando, também, Oi'ganizar mais ainda as frentes de garimpos. Então, são
medidas já alcançadas e medidas que estão em prosseguimento e de uma j)Õlítica que nó~_ estamos efetivamente
fazendo com êxito, porque duvido que alguém possa, no
mundo iilteiro, qualquer País do mundo, ier safdo de 4
toneladas em 79, para 24 em 82, ou seja 6 vezes mais. Eu
.:nho as estatísticas. O Brasil passou a ser o terceiro pro~
dutor de ouro. DUvido no mundo inteiro. E a·África do
Sul reduziu a sua produção.O SR. ÁLVARO DIAS - MinistrO, agora eu vou
provar que eu sou justo a V. Ex' Eu reconheço, está agora nos Anais do Senado, do seu esforço e do seu Ministério para aumentar a produção do o'uro no_Brasil. Mas
a minha pergunta não foi essa. A mínha pergunta foi: em
relação a medidas concretas adotadas pelo Governo
para punir os contrabandistas, para impedir que o ouro
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continue a ser contrabandeado, para impedir que o ouro
seja comercializado clandestinamente, como vem sendo
à larga no Brasil.

Eu gostaria de saber quais as medidas
Governo, neste setor.

ado~ad~s_

pelo

O SR. c.E:SAR CALS-- V. Ex• sabe que o combate
ao contrabando realmente não é do meu Ministério. E:
uma ação da Polícia Federal, poftaqto do Ministérío aa
Justiça. Mas eu posso dizer a V. Ex' que há uma fiscalização efetiva e há-apreensão de prodUÇãO-, -há apreeÕ.são
de equipamentos, hã uma fiscaliz"ação efetív"â: Eu, infelizmente, não Virri p-reparado para falar em contrabando,
e acho que devia ser o MinfstrO d~dustiça, mas eu posso
dizer que há apreensão efetiVa de produção;·
·
t claro, nós acreditamos que muito mais prãtico, em
vez de fazer um regime de policiamento nos garimpos, é
conquistar a confiança, AchO mãis humano dar um~
confiança e dar aquela asSíStêricia de que c;· gat--impeifO
precisa. Mas, sem dúvida, existe o descaminho. Agora,
eu não tenho os números como gostaria de ter. Mas levarei ao Ministro Ibraim Abi-Ackel a sua indagação e pedirei que S. Ex' encaminhe a resposta.
O SR. ÁLVARO DIAS- Eu fiz essa indagação porque inúmeras denúncias foram formuladas dã tribuna do
Congresso Nacional, inclusive, em 1980, referindo-se a
contrabando de ouro no Projeto Jari, através do RioJari. Denúncia essa que surgiu em fUrÍção do desentendimento de funcionários e téCnicOs do Projeto Jari que acabou por culminar com a expulsãO dõ líder do Garimpo,
Gabriel Santander. Ele denunciou o contrabando de
ouro através do Rio Jari. Nós não soubemos de nenhuma providência tomada em relação a isso. Denunciava
ele, no início do ano de 1980, que apenas naquele ano havia sido contrabandeados, através do Rio Jari para o exterior, cerca_de 300 quilos de ouro. Fizemos a denúncia
da tribuna da Câmarl:l dos Deputados e, lamentavelmente, não soubemos de nenhuma providência adotada pelo
Governo, embora houvesSe um dado concreto, houvesSe
um fato apontado para que as investigações tivessem,
pelo menos, o seu início. POi Isso fiz essa indagação porque sei que não é responsabUidade de V. Exb 9.combàter
o contrabando. Mas como Ministro do setor é 'responsabilidade de de V. Ex' pedir e acompanhar o combate ao
contrabando jã que, sem dúVida nenhuma, se trata de
uma sangria na economia do Pafs.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- NÕbre co~
lega, queria lembrar que sintetizasse dentro do possíveL.

O SR. ÃL VARO DIAS- -
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);: o que estou fazendo.

O SR. PRESIDENTE" (Gabriel Hermes)- ... em beneficio dos _companheiros que ainda não fizeram as suas
indagações.
O SR. ÁLVARO DIAS - Estou ~ntetizando, tantO;
Sr. Presidente, que deixei de fazer a saudação inicial a:o
Sr. Ministro.
Mas, Sr. Ministro, consta que há no Ministério das
Minas e Energia, ou havia, um estudo para a criação da
OUROBRÁS, justamente para conter esse desvio do ou~
ro, esse descaminho de ouro no País, para impedir essa
comercialização ilegal do ouro no País. E denúnciãS fO~
ram formuladas de que esse projeto estava sendo sabota~
do por contrabandistas e por pessoas ligadas direta ou.
indiretamente ao contrabando de ouro no Brasil. Gosta#
ria apenas ouvir de V. Ex~ se há, realmente, esse estudo,
se hã esse projeto no Ministério das Minas e Energia e Se
esta afirmativa corresponde à realidade.
O SR. CÉSAR CALS- Na reaiidade V. Ex.' sabe que
no próprio Congresso Nacional trainitou vários anteprojetos sobre a OUROBRÃS.
Posso dizer a V. Ex• que nã-o conheço nenhum contrabandista de ouro e sou contra. Se algUm passar- aqui na

minha frente- não passa aqui porque não veêm aqui no
Senado -Federa( Mas, se algum passar na rua em minha
frente eu não o conhecerei+ Não conheço nenhum e sou
contra. Sou contra porque acho que: devemos fundamen~
tar toda a mineração no Brasil na iniciativa privada.
Acho que a estatização só deva ser naquilo que é indispensável, nos setores em que a iniciativa privada não tem
c_ondiçõe~ -de ser estimulada, ou aqueles setores estratégicos_ ou ainda setores que a mat_uração do in_ye;stimento é
muito grande. Mas o ouro é hoje um grande centro de
<!tração da iniciativa privada. Por que fazer a OUROERÁS? Não me parece que tenha cabimento. É uma
opinião pessoal, claro. Então, no Ministério súei contra.
A não ser que venha a ser uma decisão do Congresso Nacional, uma decisão do Presidente. Mas o meu parecer ê
con~ra. Tu<!o que Puder fazer fundamentado na iniçfaUva privada, eu o farei. Só onde a iniciativa privada não
responde é O.ue _devemos caminhar para o setor estatal.
Esse o motivo, por que desestimulo a OUROBRÃS.
Ó SR.~ ÁLVARO DIAS - Para atender à ansiedade
do meu ·Presidente, vou formular apenas a última questão.
O fato é conhecido amplamente, até houve denúncía
_ atrav_és do Jornal "Folha de S._ Paulo". Dispenso, por~
tanto, de relatá-la aqui, apenas formulando as indagações._
A Caixa Etonômica Federal comprou, de julho do
ano passado a fevereiro deste ano, ouro no mercado in~
terno a preço superiores, em 80% às cotações internacio~
nais_. Tais operações consumiram cerca de 75 bilhões de
cruzeiros._ Se nas operações de compra do ouro
considerou-se _o valor do dólar a 750 cruzeiros, quando
estava cotado no câmbio oficial a 50% menos, por que o
preço do ouro quase quadruplicou nesse período de oito
meses?
São as indãgações que faço para concluir a minha participação nesse debate.
O SR. -CÉSAR CALS - Conforine disSe o Sena_dor
Gabriel Hermes, nós tivemos juhtos, nessa segundafeira, num -seminário no Rio de Janeiro, promovido pelo
"Jornal do Comércio" e pela Confederação Nacional da
Indústria. Um dos grandes pontos destacados naquele
seminário foi a grande facilidade que ocorreu para a Caixa Económica suprir os compradores de ouro, quer dizer, os dete_ntores de Alvarás de pesquisas, porque osga~
rimpeiros preferiram colocar o ouro na Caixa Económica e,~portanto, no Banco Central- a CiiX~ Económica
é.uma delegada do Banco Central foi a utilização do vaJor real do dólar. Porque com i_sso, nobre Senador, evitase que o ouro vá -para fora. Se V. Ex• colocar a compra
aqui, a preço mais baixo do que o valor real do dólar, será uma atração para o ouro ir embora. Então, essa foi
uma medida que_~ão foi decisão_do Ministério. Mãs, o
fundamento da medida foi deixar o ouro no Brasil, em
vez de fazer c"om que se estimulasse para que o Ouro ~asse
contrabandeado. Esa é a exPlicação que posso dar a V.
Ex' em nome da política do Mini~tério.
O SR. ÁLVARO DIAS- Mas é um preço muito caro, Sr. Ministro.O SR,_ C:tsAR CALS -

Não. Parece-me que não.

O SR. ÃLVARO DIAS- 50% acima?!
O SR. CE.SAR CALS- Não. Quando disse aqui que
devemos comprar equipamentos no Brasil mesmo com
cruzeiros_ mais caros, mas dev_emos deixar de comprar
dólares lá fora, parece que foi aplaudido aqui. É o mesmo princfpio. Eu quis dar essa explicação para não parecer qualquer outra razão se não reter o ouro no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Çiabriel Hermes) - O .q.obre
Senador, fez perguntas oportunas, nós estamos aqui
para perguntar e ouvir.
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Quero_ aPenas esclarecer ao nobre Senador que nos
conta tos que temos tido, e são continuados, com o Ministro, com os seus auxiliares mais avançados, temos levantados esses mesmos problemas.
Nós -viVemos numa área que tem uma média de 30
aviôes pOr dia, pequenos aviões viajam no iiiteiior da
Amazônia pãra âen"tro dos garimpos e voltam. É aquilo
que disseA O ouro tem uma- série de formas e modos de
desaparecer, prejudicando ao garimpeiro em primeiro
lugar, para não dizer em primeiro lugar à Nação inteira.
Tanto que essa é uma das preocupações da Comissão;
tomar uma iniciativa nestes encontros· como este. Estamos atentos a esses problemas.. E conversamos com S.
Ex• com uma liberdade que se tem, muito grande, quando se está dentro de um gabinete com o Ministro. Como
procurar? Esse é um trabalho nosso. Por isso disse que
estamos preocupados com a legislação e o contrato com
os responsáveis porque precisamos realmente ãjudar a
nossa Nã.ção e evitar os descaminhos como aquele do Ja~
ri, que também era dentro da minha região e tive notícias.
Eu conheço em parte o que aí está. Mas, gostaria que
desse o Sr. Secretário o seu relatório. Se quiser agora
mesmo ele tira uma cópia e me devolve.

Muito obrigado ao Sr. Ministro pela atenção, pela paciência. E prepare-se nisso, não será essa, como V. Ex•
disse, a primeira que virá aqui. Ouro é-muito mais explosivo, hoje, no Brasil do que o petróleo.
Com a palavra o nobre Senador Virgflio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Inicialmente, Sr. Ministro, parabéns pela exposição sintética, objetiva_c_omo
sói acontecer com todas as interações de V. Ex'

Vamos, aqui, às perguntas sobre o seu Ministério,
principalmente aquilo que, hoje, mais nos aflinge: ouro,
que também será perquerido. Mas começaremos pelo petróleo, e V. Ex• vai nos fOrnecer dados que, confrontados
com os que posSuimos poderão nos ajudar muito nas discussões qUe temos em Plenário, para elucidação de
problemaS de nossa economia..
P':l_fl:!_eiro. Em 1982, qual o consumo efetivo previsíVel
para petróleo, e o equivalente em barris de petróleo? V.
Ex•-poderia descriminai isto?
O SR: Cf.:SAR CALS -

Em 1983?

O SR. VIRGILIO TÃVORA- ti, 1983. Média do
ano.
O SR. CÉSAR CALS - Nós estamos pensando em ficar em torno_ de 1 milhão e 30 mil barris por dia, entre
petróleo e álcool. Combustíveis líquidos.
O SR. VIRGILIO TÃVORA- Agora, consumo de
petróleo importado nos anos de 1984 e 1985. V. Ex• teria
uma projeção disso?
O SR. CÉSAR CALS- Nós não temos assim um número muito concreto, porque muito desses programas de
substituição ainda não estão institucionalizados, ainda,
depedem de se retirar alguns obstáculos, com esse
problema de transporte, de preço CIP do carvão. Mas,
nós acreditamos que poderemos chegar, em 1985, por
volta de uns 350 mil barris por dia, de petróleo importa~
do. Acreditamos nisso, mas não tenho ainda números
para lhe fundamentar esta questão. Porque se chegarmos
a500mil barris, no fim de 1983, parece-me justo acreditar que chegaremos a_~50 barris por dia, no fim de 1985.
O SR. VIRGfLIO TÃVORA- As medidas tomadas
pelo Ministério para a economia de energia, economia
de combustível, economia de petróleo, dão a V. Ex• a garantia, ou pelo me,los a certeza moral, de que o consumo
vai se manter nesse patamar apresentando por V. Ex•?
Na ordem 929 ou I milhão de barris por dia?
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O SR. C~AR CALS- No ano de 1983, sim.
O SR. VIRGILIQ TÁVORA- Entã_o_ passemos ao
ouro, Sr. Ministro, que parece Ser o fundamental. t:. fundamentai, aqui, para nossa discussãO. Um programa faz
sempre perspectiva de produção à distância. Qual, na
opinião do Ministro César Cais- conhecida e otim"ista
a produção oficial, bem entendido, de outro nos anos de
1984/85.

O SR. CbsAR CALS- Neste ponto eu- sou dos mais
otimistas; há mais otimistas no Ministério do que eu.
Mas eu diria que, em 1984, nós podemos esperar 50 toneladas de ouro, e mais uns 20% para ·a ano d_e 19_85.
O SR. VIRG1LIO TÁVORA- Tem certeza"?
O SR. CbSAR CALS - Sessenta toneladas. Mas há
relatórios, estudos, que envolvem aí 100 toneladas. Mas
eu prefiro fazer meus cálculos dentro dos recurs.os financeiros e têcnicos de que dispomos.
O SR. VIRGILIO TÃ VORA- V. Ex• se manifestou,
aqui, contra a OUROBRÃS. Mlls nís_to,- nós do Ceará,
estamos lá, em sua representação, penso que unânime,
pois penso que o Senador José Líns deve pensar a mesma
coisa, senatorialmente falando, não ê?
Mas Ministro, nãO teria neste morilenfo, talvez a necessidade de olharmos para o ouro ·com atenção maior,
quando o Governo olhª_ com a atenção maior a destinação de recursos maiores, não?
O SR. ChSAR CALS- Esse é um dos ítens que acho
muito- importante. Nós, de fato, preciSarrarrioS--de ter
mais recursos. No ano passado nós tivemos 950 milhões
de cruzeiros para o ProJeto Garimpo. E acredito que isso, em moeda real, seja um déficit.
Em 1983, 950; mas em moeda real isso é uma diminuição~ De_ maneira que nós temos solicitado ao
Ministro-Chefe da SEPLAN que considere que não há
nenhum projeto, no Brasil, de curto prazo, em que o cruzeiro tenha maior retorno do que o Projeto Garimpo.
O número muito bom para o Ministério seriã. dispormos, aí, de no mínimo uns 4 a 5 bilhões de cruzeiros,
para podermos fazer uma organização melhor do Projeto Garimpo. Nós estamos em contato com o Ministro
Delfim Netto, porque acreditamos que este é um projeto
cujo retorno é_râpido, é veloz, em que o cruzeiro retorne
tão multíplicado como este do Projeto Garímpo. MaS V.
Ex• tem absoluta razão.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Finalmente, Ministro, o Ministério de Minas e Energia apoia --e V. Ex•
pode declarar ou não- essa política-da Caixa Econômica? Pois a nosso ver, absolutamente, se trata como uma
forma mais objetiva de, indo ao garimpo, pagando o
ouro pelo preço real do dólar. Como evitar o contrabando e o_ descarninho?
O SR. Ct:SAR CALS- Nó,s não l!Ó apoiamos como
gostaríamos de estendê-las para as pedras preciosas. Nós
achamos que hã um descaminho maior em relação às pedras preciosas do que o ouro. E nós achamos que uma
polít,ica desse tipo, em busca de uma maneira de se fazer,
que seria talvez a guia de exportação como o Banco do
Brasil, lá fora, enfim, nós aqui estamos estudando_ uma
maneira para propor. Portanto, acho que é uma política
que visou muito reter o ouro no" Brasil. Tem todo__o_no.s::
so apoio.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- Satisfeito, Sr. MiriiStro.
O SR. CÉSAR CALS rência.
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E muito obrigado pela refe-

O SR. VIRGILIO TÁ_VORA nobre Senador Odacir S_oares.

Com a palavra o

O SR. ODACIR SOARES - Ministro, a situação
brasileira do ouro é entendida desde o aspecto das pes·
quisas, reservas, refino, trasporte, comercialização, até
objetivos de governo com instrumentos de política econômica.
Eu perguntaria a V. Ext-, até onde chega a competência
do seu. Mini_stério no problema ouro, no Brasil.

o_ SR. Cf:SAR CALS - 0 Ministério de Minas e
Energia, como o nome indica, é um Ministério que, -irá
até à mineração.
A partir da transformação industrial já seria do Ministério de lodústria e Comércio. Mas, em alguns itens dos
minerais, como o alumínio, como_ o ferro, nós temos
principalmente o alumí~io, -o- Miriistério tem ido ·até à
parte de industrialização _a transformaÇão. h o caso do
lingote de_ al_umfnio da VALESUL que é juridícioilado
ao nosso_Ministério, Mas o Ministério teria como fronteiras os levantamentos geológicos, concessões de Alvarás de pesquisa, concessão de miner_ação, fiscalização e,
de uma certa maneira, organizar a responsabilidade pela
organização do garimpo. A partir daí, a comercialização
jâ é fora do Ministério._ Nós apenas apoiarlloS, mas não ê
uma ação do Ministério. Como também esta parte de in- centivos fiscais, econômicos e financeiros que é uma área
fora do Ministério. Daí por que pedi muito o apoio do
Congresso Nacional, porque há que se modificar algumas tegislaçõ_es.
o-sR. ODACIR SOARES- V. Ex~ também falou
que o seu MiniStério não vai permitir que os detentores
de Alvarás de pesquisas de lavras, usando um termo que
V. Ex• usou, que eles se sentem em cima da mina, isto é,
detém os Alvarás, mas não promovem a pesquisa ou lavra das i-iquezas respectivas. E nós sabemos, também,
que hoje só existe no Brasil uma mina funcionando, que
é a_de Morro Velho, em Minas Gerais; e agora essa mais
recente, a de Jacobina, na Bahia.
Eu perguntaria a V. Ex•, então o seguinte:_ qual a importância da mineração do ouro no contc;xto global do
setor?
O SR. CÉSAR CALS --Existem outros projetas que
estão em anQamento, não só os dois. São os projetaS que
aiilda não entraram em operação. Mas o que eu poderia
lhe_dizer é q1,1e em 26, toneladas do ano passado, apenas
nl:énoS de ~fnco toneladas forain- de- produÇ3:o industrial.
Quer dizer, a.s vinte toneladas são de origem de garimpo.
Nós esperamos que não só Jacobina dê uma produção
maior, como também o Projeto de Araci, na Bahia, que
ÕÓs já -est-amOs- com a vãle do Rio Doce se_ pr~parando
para fazer uma -Jix[vÍação dO minérío e possa também CO·
riieÇar ·a produzir, embora em pequena quantidade.
Temos os projetas em Goiás em que o ouro ê associa·
do ao cobre. Temos no Rio Grande do Sul. E vários outros projetas estão- em andamento. Não diria, agora, neste momento - , seria inviável, não temos dados neste
momento,- qual seria, no firlal de 1983, o que é de mi·
neração industrial e o que será de garimpo.
O SR. ODACJR SOARES - Perguntaria a V. Ex•
complementando esta indagação: se a CPRM tem algum
plano, ou projeto para o aproveitamenteo das minas de
ouro paralizadas em Minas Gerais?
O 5_R. CÉSAR CALS- É precisg_ que se veja, estude
bem, o que é a _CPRM.
-----A- CPRM é uma companhia de pesquisas e não uma
companhia_ de mineração. Então, a CPRM, neste momento, identífica reServas, mede as reservas e as coloca
em licitação pam a iniciativa privada. Este é o papel da
CPRM; não é de fazer mineração. Podem-se fazer estudos, etc. e podemos apoiar, mas não compete à CPRM
faz.er planos para as minerações paralizadãs. Este é um
assunto que não diz respeito a ela. O Ministérío se apóia

nos dados, se apóia no DNPM se apóia nos dados oferecidos pela CPRM e negocia com as empresas privadas.
O SR. ODACIR SOARES- E para terminar eu perguntaria a V. Ex~, apenas o seguinte: qual o estágio de
desenvolvimento da pesquisa de ouro no Brasil?
O SR. CÉSAR CALS- Podemos dizer o seguinte: estamos muito no início.
O ciclo do _ouro no Brasil teve llm grande desestimulo
e só, agora, com a nova alta do preço do petróleo- por·
que há muitos relatórios que podem identificar uma certa conexão daS curvas de preço do petróleo com as curvas do preço do ouro- foi estimulado._ Parece a n~_s_!_~s
sim, à primeira vista-, que Os produtores de petróleo, pela
rapidez com q-ue eles conseguem recursos, eles não tendo
onde aplicar, ele.~ entesouram ouro. Então, há uma certa
conexão nesses preços. Só com este novo choqUe do
preÇo ·ao petróleO é que o ouro voltou a ser estimulado
no Brasil.
De maneira que só a partir de 1979 -basicamente,
que foi o primeiro choque do preço d_o petróleo, em
1980, mais fortemente, quando começou o Projeto Garimpo- ê q-ue voltou a ter um grande interesse da iniciii·
tiva privada na prospecção do ouro. Mas, neste momento, a CPRM tem dezessete projetas na prospecção do
ouro e vinte novos para iniciar, se não me falha a memória. Então é, agora uma nova dinâmica do ouro. Mas
estamos ~inda muito atrasados na mediçã-o das nossas
reservas.
O SR. ODACIR SOARES -

Muito obrigado a V.

Ex•
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA - Nobre Ministro Cêsar
Cais, eu quero em primeiro lugar, cumprimentar V. Ex•
pela exposiç~o que fez e lembrar que fomos Governadores, ao mesmo tempo, de dois Estados pobres, e éramos
tidos como otimistas. Então, eu quero me congratular
com V. Ex• por continuar otimista é quando toma aquela posição de, através do seu Ministério, constribuir com
três bilhões dos seis bilhões de dólares necessários.
Agora, analizamos as parcelas com as quais V. Ex• está jogando para c.:hegar ·aos três bilhões de dólares, eu
queria fazer a primeira pergunta.
Qu;;~l é o consumo realmente de petróleo importado,
Oeste ii no, que nós vamos gastar, e deste total qual a percentagem que é transformada em gasolina, e qual a que é
transformad<! em óleo diesel?
O SR. CÉSAR CALS- Hoje de manhã- meu caro
Senador Alberto Silva, meu companheiro de Governo e
de-sãffímento, nlas meu colega de Senado- eu fiz um
pouco de cálculo, aqui. Em relação a janeiro e março;
são três meses. Então, teríamos o seguinte: gasolina,
17,5%; óleo diesel, 30, 31%; óleo combustível, 19%; o
GLP, 10 a 11%, porque vem variando muito; e outros.
Seria basicamente: energéticos em 87% e, não energéti.cos, 13,8%. Então, pode-se verificar que neste momento
a gasolina diminuju em relação ao que era em 1979
quando o óleo diesel e óleo combustível e a gasolina
eram praticamente equilib_rado_s. Hoje, a PETROBRÁS
- por força de uma modificação no seu perfil de refino
em que ela colocou a nafta pesada, misturada com óleo
diesel e que era misturada com a gasolina, por força está produzindo mais 10% de óleo diesel do que vinha
produzindo a mais. EntUo, dai por que_ este perfil agora é
ajustado à realidade nacional.
O SR. ALBERTO SILVA - Sr. Ministro, considerando que no País grande parte deste combustível energético é gasto em transporte e, é - neste caso, as medidas que V. Ex• aqui apontou são absolutamente justas e
oportunas, como substituir o aquecimento da secagem
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O SR. CbSAR CALS - Permita-me, àro Senad9r
Àlberto Silva, fazer apenas reparos, na minha opinião.
Em primeiro lugar, eu sou totalmente favorável à manutenção da dieselização. ~ um motor mais eficiente.

de minério OU as caiâeiras por hidro-eletricidade, outros
derivados de combustíveis não convencionais·- infeliz·
mente, e neste caso, eu falo como ex-Presidente da EBTU, todo feito com óleo diesel, e a gasolina é gasta praticamente em carros de passeio.
Perguntaria a V. Ex~: qual é a previsãO de óleo diesel~
ou melhor, do aumento da necessidade do País em consumo de óleo diesel nos próximos arios, 1984 e 1985'?

- o-sR.-ALBERTO SILVA- Um rendimento mais alto.
O SR. CE:SAR CALS- Nós queremos conseguir~um
combustível substituto ao óleo dieSd, e não fazer um ciclo Oto em todo o Brasil, o que não seria viável. Eu sou
absolutamente favorável a esta tese. Apenas nos caminhões leves ê que nós estamos fazendo o ciclo oto. Em
segundo lugar, a.nosSa çxperiênci:i foi feita cOm inuito
detalhe pelo CNP e por particulares da SONOT:I:.CNICA, inclUsive, foi a effipresa quem feZ os relatÚíos qUe
estão aL Eu tentei muito a utHizaÇàO. do álcool no ciclo
diesel, com aditivos, a dupla injeção, mas o consumo ê
de 70% a mais, o que não seria boa utilização do álcool.
Nós acreditamos que o melhor seria um diesel, ao invés de álCool com óleo diesel. Eu cheguei a formular, na
ocasião, à Comissão Nacional de Energia, um anteprojeto em que, bUS.cando aproveitar a mesma ãrea agrfcola
em culturas de entressafras, e com a capacidade ociosa e
capiidâade de esffiagamenio dis usinã.s de óleos vegetais
ociosas, nós poderíamos com menos refino - porque o
óleo vegetal não precisaria ser refinado, ter um óleo ve_g_etal ma_ís barato, e poderia ser misturado com óleo die·sel Co~ mesnia· estratégia- que foi feito coffi âlcooL Pri~
meiro a mistura. depois o ·óleo vegetal modificado, etc.
Na ocasião só não foi adotadâ a minhà proposição, por
questões puramente económicas; achavam que era melhor exportar o ôleo vegetal e comprar óleo_diesel. Mas,
na realidade, eu acho que este é o programa que eu estou
perseguindo. Acho que o ciclo Oto com ãlcool, e o ciclo
Diesel com o óleo Diesel CO.ll:l: o óleo vegetal modificado,
ou óleo vegetal misturado, pareceria para mim, o melhor. Claxo, o âlcool é um combustível muito leve, muito
~obre para o motor como diesel, ele se ajusta a um moto; ~orno o ci~lo_OtÜ. Eu sempre digo o seguinte: ê melhos_nó:S procurarmos manter o diesel e modificai:' o combustível, seri~ _o _caso do álcool. Por cau~a dos 70% de
&astos _a ,mais d~ _co~bustív~l é que me desaDimou.

O SR. C~AR CALS --Lamentavelmente não tenho
números para responder a V. Ex• Mas, eu poderia dizer
o que que está propondo fazer. Não tenho ainda expectativa de qual seria a solução.
A regra geral é tentar estimular as ferrovias e a Cabota-

gem. Estamos procurando fortemente isto_ na ârea de
carvão. Com relação ao carvão estamos procurando nos
portos Já do Rio Grande do Sul e em cima dos ramais
ferroviários na ãrea de carvão: Nós estamos estimulando
a ferrovia e a cabotagem. Agora, também buscamos a
transformação neste momento dos transportes leves, do
ciclo-diesel para o cicloato. São caminhões leves. Por
exemplo, ontem o Ministro Camillo Pena fez uma segura
recomendação de que todo o transporte de cana, passassem a utilizar álcool e não óleo diesel. Então, estamos
também com este setor. E temos feito uma política de
preços em que o óleo diesel vai deixando de ser subsidiado. O óleo diesel era muito subsidiado e, agora, ele está
deixando de ser subsidiado. Na parte rle motores estacionários- que não são trans'por(es, mas são inOtores estacionários - estamos buscando a sua substituição pela
eletricidade, de certo modo, fortemente pelos óleos v_egetais, agora, numa nova fase. De maneira que esta tem
sido a política. Agora, não tenho realmente números
para informar a V. Ex•
O SR. ALBERTO SILVA- Ministro, eu fiz esta pergunta exatamente para fazer uma sugestão a V, Ex' Existem quase ou mais de um milhão de caminhões neste
País, trabalhando com motor ciclo-diesel, por conseguinte, um motor de maior rendimento do que o motor
do cicloto. Então, neste caso, cOmo não ê possível substituir os caminhões pesados que movimentam 90% da carga nacional, como é mo-vimentada ein ferrovia, co_rn_o V.
Ex• disse apenas as cargas de carvão,- não ê 3 mercadOria-que circula no Pais nos quase cem mil quitômetros de estradas pavimentadas que temos. Então, a sugeStão seriaa seguinte: ao tempo em que tivemos à frente da EBTU,
Ministro, tivemos a oportunidade de fazer algumas pesquisas no sentido da utilização do álcool como combustível para o motor do ciclo-diesel, dependendo apenas de providenciar um aditivo que foSse caPaz de Substituir aquela diferença que existe entre o combustível álcool e o combustível óleo diesel, que é uma questão de
octanage. E o aditivo é um -derivãdo do próprio álcool.
Na ocasião falou-se muito que isso era caro, masjã se
pode produzir no País. A minha preocupação vem pelo
fato de sendo álcool- e V. Ex• mesmo fez aqui uma referência que muito me encheu de entusiasmo - que jã
estã substituind_o 100 mil barris ...

O SR. C~SAR CALS-- Neste momento, 80 mil.
O SR. ALBERTO SILVA - Praticamente 100 mil
para o ano, de petróleo por barris de álcool. E foi obrigado, o Ministêrio, por inictat!Va: de V. EX_,,- a: absorver
quase 700 milhões de litros de álcool há pouco, se não
me engano, comprando para que os produtores nordestinos não fícassem numa situaÇão aflitiva. E a-Credito que
eles vão continuar -produzindo. E neste caso a sugestão
era: se nós podemos produzir mais ãlcool do~·qUe estamos consumindo nos motores do ciclo to, não seriã hora,
Ministro, de se gastar um pouco de dinheiro e transformar o excedente de ãlcool em álcool aditivado para trabalhar como complemento do óleo diesel, nos milhões de
caminhões que temos, traitsportando a Riqueza NaciOnan
-

a

-o SR. ALBERTO SILVA- Ministro, eu fico satisfei-to;-iiüls iil.tes de encerrar, permita-me concluir o meu ra-ciocínio.
O SR. VIRGILIO TÂ VORA- E o PRO DIESEL, V.
Ex• tem notícia'?

OS~~~LB_E~TÓ S!~VA- Um momento, nobre Senado r.
Min.istro, eu sou um pesquisador nato, e não me convenceu a -iri.forffiação de V. Ex• a ~eito do âlcool. Eu
vou -mandarrela.t6fio qU'e obtive, na ocasião, arespeitO do cOn-sumo,

um

O "SR. CESAR CALS -o_

Eu mandarei a V. Ex.• outro

rel~_t~rio.

-o-sR. ALBERTO SILVA- Muito bem. Mas V. Ex'
vai me permitir uma pequena discussão aqui o respeito
desse assunto. Acho que é oportuno, porque sis:nificR: ~
economia de combustível para o País. O problema com o
ciclo diesel com o álcool se prende - digamos assim o
motor do ciclo diesel é um motor que tem um rendimento térmico elevado, qualquer que seja o combustivel que
se coloque lã dentro, a forma diesel foi imaginada exalamente pela maneira de injeção e de combustão. O álcool
colocado cOmo aditivo na poSição de diesel é bastante
inais econ?mico por toneladajquilômetro transportada
do que o diesel. Esse é relatório que posso mandar para
V. Ex', obtida ao tempo EBTU, que eu absolutamente
acredito, sem contestação. __E apenas seria para aprovei.- -tar o álcool "excedente, para não criar situação aflitiva
dos produtores, isto ê, ter um consumo para o álcool.

~Sexta-feira

20

1887

O SR. CÉSAR CALS- Permita-me apenas uma coisa que não _posso esquecer, para não deixar registrado
uma coisa que eu não fiz. f: que eu não estou autorizando a compra dos estoques de ãlcool. Nós estamos buscando um estudo com o Ministro Camilo Pena, para levar ao Presidente Figueiredo na maneira de aliviar o estoque. Mas eu não queria _deixar registrado uma coisa
que não t:stâ solucionada. Eu quero levar uma maneira
ao Ministro Camilo Pena, ao Presidente Figueiredo, de
modo que se possa aliviar os estoques sem precisar onerar o· preço da eStrutura de derivado do petróleo.
O SR. ALBERTO SI LV A- A preocupação que, nes~
te instante, eu creio que a todos nós preside ê a seguinte:
o fato de estar havendo excesso de álcool, não cria uma
condição de desestimulo à fabricação de um combustível
que, para nós, é absolutamente necessârio.
Então, quando eu coloco a utilização de um consumo
imediato para o álcool, eu imagino que se deva produzir
cada vez mais álcool, e ter onde consumir, não dependendo do número de veículos, ou automóveis a produzir.
Agora voltando à mistura do óleo como final.
A mistura do óleo vegetal pura e simples no óleo dic::sel. carrega-com ele um inconveniente.
A pergunta do Senador Virgflio Távora sobre o PRODIESEL é: por que o óleo veget<1l simplesmente adi~io
naóó ao óleo diesel, ele leva dentro dele aquilo que poderia ser tirado antes. O PRODIESEL é, realmente, uma
conquista espetacular dos técnicos lá do Ceará, que
transfonnam o óleo vegetal em óleo diese1 de um lado, e
glicerina do outro. Se eu misturo óleo, como ele estâ no
óleo diesel eu estou queimando glicerina. E como o processo é muito simples, apesar de altamente têcnico, eu
sugirirla a V. Ex• que, ao invés de misturar o óleo diesel,
o óleo vegetal puro ao óleo diesel, que ele passasse pelo
processo do PRO DIESEL e ai V. Ex• teria diesel puro e
glicerina para exportar.
O SR. CÉSAR CALS - Meu caro Senador, esse ê um
assunto que de fato nós temos que discutir, mas só teori~
camente mas também praticamente. Na verdade, eu fiZ
na ocasião, agora não tenho, um calculozinho da glicerina que ia sobrar. Era muito dificil colocar no mercado
internacional a multidão de glicerina que ia sobrar.
O SR. ALBERTO SJLVA- Ela pode ir para a transformação.
O SR. CEsAR CAiS - Não era fâcil obter um mercado interriB.cionã] rápicfo. "Eu estoU vendo questões de
l!iritü-gênCia, que ê inísturar e continuar o PRÚDIESEL,
os dois para!C:tâmente. Porque hâ algumas coisas que só
na hora-da prática é que podemos verificar. Vou dar uma
respOsta ao Senador virgnio Távora e ao Senador Alberto SilVa, uma ínfoimação: nós procuramos fazer um projetõ de ôlios v-egetais combustíveis, óleo modifiCado, o
PRÚDISEL, para Rondônia. Na- realidade; vem 8. primeira: implantar oleaginosos, tem que fazer a usina e
colocã-Io em óleo diesel: tem que trazer ãlcool, tem que
fazer uma usina de álcool, porque tem que substituir a
glicerina pelo etanol.
De maneira que à primeira vista o projeto não foi
aprovado pela Comissão de Energia; mas nesta última
viagam do Presidente João Figueiredo à Rondônia fiz
questão de levã-lo, pessoalmente, ao stand que se tinha
montado, do PRODIESEI. Pareceu-me que houve um
grande interesse do Presidente e, eu espero com isso tornar concreta essa medida em Rondônia. Por que na
Rondônia'? Porque na Rondônia e na Amazônia de uma
maneira ger_al, naquelas cidades mais remotas, o nosso
Senador Gabriel Hermes conhece muito bem e, o Senador Odacir Soares, - nós sabemos que às vezes consumimos mais de dois litros de óleo diesel para transportar
I litro de óleo diesel. Então, ali naquela área, sem dúvida
o óleo vegetal é económico. Esse argumento da economia vai cair por terra lá em Rondônia. Mas nós estamos

~
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não só nisso, mas eu estiVe peSsóã.lmente com os financiadores do PRODIESEL e sugeri que nessas indústrias
de São Paulo, onde nós cortamos o suprimento de óleo
diesel para substituir pm outro energético n_ào do petróleo, que eles usassem o óle_o_ yegetal e que eu estaria
disposto a apoiar essa substituição.
O SR. ALBERTO SI_LVA- Ministro, muito qbrjgado. Eu queria só encerrar lembrando a V. Ex.• o seguinte:
para não deixar de falar em ouro_, no Pia!lí exis_t_e_uma pe-

dra predosa que tem o mesmo valor .. do diamante, é a
opala. E só existe no Pialif. Essa opala está serido toda
contrabandeada e, eu faço um apelo a V. Ex•: coloque o
seu Ministério num trabalho de aproveitamento da opala, como estú fazendo com o ouro.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hennes)- ~ntes de
dar a palavra ao Sen_a.dor Lui~ Cavalcante, quero apresentar a S. Ex•, amigo e pessoa a quem temos a maiorestima e repeito, desculpas, pÕr termos conCedido a_ palavra primeiramente aos Senadores Odacir Soares e Alberto Silva.
Com as minhas desculpas, nobre Senador Luiz Cavalcante, a palavra é _de V, Ex•
O SR. LUlZ CAVALCANTE- Acho ql:)e__ não há
motivos para se pedir desculpas.
Entre os muitos_ conselhos que nos legou o velho Sêneca, tenho este presentemente na minha memória: "Ser
parcimonioso no louvar e muito mais no censurar".
Confesso que só atento a esse conselho para a primeira parte: '-'Ser parcimonioso no louvar", porque na crítica,
na verdade, sou impenitente. Mas, o fato de ser pan::imonioso no louvar não me leva ao medo, à covardia de não
fazer louvação naqueles casos que a pessoa merece ser
louvada. ~ bem o caso de V. Ex• no que diz respeito ao
incremento da_nossa produção de petróleo, a partir da
sua investidura no Ministéfiõ das Minas e Energia.
Vamos a_os dados, aos fatos.
Foi, em 1968, que pela primeira vez a produção naciOnal do petróleo atiD.giu o patamar dos 9 milhões de metros cúbicos anuaiS, precisamente 9-milhões e 500 mil
metros cúbicos, o que dava 165 mil barris por dia. E, de
68 até 78 ficou nesse patamar. Agumas vezes foi a 10 mil
barris, para descer no ano seguinte, termiriando, em 78,
com a produção de 9 milhões a 630 mil barris, o que dá
166 mil barris diários:- Repetindo: em 1968- 165 mil
barris/dia. Em 1978, 106-iriil barris/dia. V. Ex• foi investido em 1979. 198Q:JO milhões e 900 mil barris; 1981: 12milhões e 800 mil barris. 1982: 15 milhões e 530 mil barris, o que dá 260 mil barris/dia, em média.
Mas V. Ex• lembrou que, este ano, jã tíveritos-Uffiplque de 334 mil barris/dia e que a média, no primeiro trimestre do ano, foi de 319 mil barris/dia, E espera o eminente Ministro que, ao fim do ano, tenhamos, pelo menos, como pique 400 -mil barris/dia.
E aqui, meu caro Min-ísfro; lembro-me que quando V.
Ex• se investiu fez uma previsão, externou os seus augúrios de que ao término da administração Figueiredo,
estaríamos nos 500 mil barris/dia. Lembro-me que V.
Ex• foi contraditado por um dos rliretores da PETROBRÃS que quase_ disse isso assim, não sei se as palavras foram bem, não temos nada com isso não, esse palpite é do Ministro César Cais, mas nós não acr_editamos
nisso não.
Mus o fato é o segUinte: esse é o grande elogio faço a
V. Ex• Os números estão como que respondendo às previsões de V. Ex~ o Grande elogio é esse: V. Ex• não _está
sendo somente Ministro das Minas e Energia_; está sendo
também min-istro do petróleo, ministro da PETROBRÃS, que era sempre um Ministério à parte.
Agora, vamos aos fatos.
Já o eminente colega, Senador Alberto Silva, tirou o
ineditíSnio- da minha intervenção. Quero falar também
do aditiv_o, acrescentando pouca coisa~ lembrando que

existe em Taubaté a Indústria Quimica Taubaté_S.A, que
-funciona initerruptamente desde 1979, produzindo o adiüvo que dá ao álcool carecterísticas muito semelhantes
ao diesel.
O aditivo, sabe V. Ex• é simplesmente um acelerador
da combustão. A Mercedez Benze a Scania- empresas
instaladas no Brasil que também desenvolveram e desenvolvem - continuam pesquisando e melhorando o áiCoq(aditivado. Desçie_1980,_ônibus da Viação Cometa
rodam, de São Paulo para Campinas, diariamente, em
trajeto de 90 quilômetros, usando ákool aditivado. Então, me parece que esse fato, já de vários anos, põe por
terra qualquer objeçào que se possa fazer ao álcool aditivado. Na verda<_le, na époCa, quando se falou no álcool
aditivado,_ não houve incompreensivelmente, mãior entusiasmo do Ministéiio -das Minas e Energia. E tenho
a·qui rCcór'te-de O Glóbo, de 19 de setembro de 1980,_onde
diz:
"O Ministro da Indústria e do Comércio é contra
a aqtoriz<J,.t;..ã_o do úlcq_ol em motores D!~sel. A decisão já foi comunicada através da Secretaria_de_ TecnoJggia Industrial à Mercedes-Benz."
Foi como C)ue um veto do MinistériO da Indústria e do
Comércio.
Mas, está aqui o Jornal de Bras17ia, de hoje, 13 de
abril, com notícias do III Encontro Nacional de Destilar:ias Autõn_omas, ontem inaugurado com palestra do Ministro Camillo Penna, onde ele diz.:
"Devemos buscar novos usos para o álcool que
permitam o crescimento de sua produção, demanda,
de forma econômi_ca e compatibilizada, aos demais
insumos energéticos."
E arremata o Ministro:
__

~~O

álcoOl é_ parte da solução maior."

Ora: teÕdo enl vista que V, Ex• lembrou os números,
que na estrutura do refino 30%- é óleo Diesel, que economia extraordinária que se fa:l:iã substituindo esses 30%
ou grande parte dele pelo álcool aditivado.
Pareci-me, Sr. Minístro- em qUe pese os pontos de
vista exarados por V. Ex• -.que não sendo o álcool específico do seu Ministério, comO é-o-petróleo, talvez V.
Ex~ tenha--iúllã certa inibição de perseguir com mais tenacidade_esse assunto. Então, permita-me aqui, não falo
ao Miilistro; falo ao camarada. Permita-me um con-selho
do septuagenário- V. Ex• que está nci Verdor dos seus
42 anos- ponha de lado a sua inibição e puxe o casaco
do Ministro Camillo Penna para que o Ministério da Indústria e do Comércio modifique a sua Posição e se_entusiasme e propugne--pela solução do álcool aditivado, __que
não é nenhum mistério, que não está mais dependente de
uma pesquisa; é uma- realidade, haja visto os resultados
excelentes da Viaçào Cometa, já por quatro anos. Muito
obrig<,tdo, Sr. Mini_stro.
O SR. CÉSAR CALS- Quero ag(adecer ao Senador
e camarada Luiz Cavalcante pelo que disse foi parcimonioso, mas eu digo que foi generoso o elogio, mas gostariã de colocar aqui, de fato, as coisas, como as_ fronteiras
dos Ministérios.
É óbvio que eSsa -parle de tecnologia industrial, utilização dos veículos motores, é do Ministério da lndústría
e do Comércio. É óbvio que sim e eu, naturalmente, respeito a minha fronteira.
O Ministér:io é re~ponsável pela prQdução dos eqergé-"
ti.cos .-transformação em, alguns casos e,_em O!Jtr9s casos como energéticos vegetais -todos os minerais, já o
Ministério d,a Agricultura, os energéticos Vegetais e, no
caso do álcool, o Miistér!o da Industria e do Comércio,
enquanto a dis_trib_uição é nossa.
Então, essa é um_ a área do Ministério de Industria e do
Comércio. Mas, mesmo assim o Conselho N_a_ç_iooa.l.do _
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Petróleo fez _uma experiência bastante concreta, não no
álcool :lditivado, mas no álcool com dupla injeçào e os
números foram aqueles que eu trouxe.
Agora, quanto ao álcool aditivado é preciso também
que pensemos na parte de se o aditivo é com insumos nacionais. Claro os insumos naciOnais terão o nosso apoio.
Por outro lado, eu vejo bem o seguinte: o programa do
álcool tem alguns parâmetros, alguns balizamentos, nós
deveremos ter o programa do álcool em jogo com a
fabricação de carros, ou de usuários, veíc_ulos que vão
utilizar o álcool, porque não pode nem faltar álcool, nem
sobrar álcool. Então é preciso que o usuário do carro a
álcool tenha absoluta certeza de que vai ter álco-ol._ E
como o carro a álcool, no Brasil, é muito pouco instrume_nto de luxo, ele é instrumento de trabalho, como é o
caso do motorista de táxi, ou ele é instrumento de transporte ao trabalho da classe média, até o lazer é necessário, mas o carro_não é instrumento de luxo.
-Acho que esse item álcool deve ter uma prioridade,
nos tratares leves, enfim, coisas desse tipo.
Agor-á, se nãó houvesse no Brasil a possibilidde de
óleos vegetais e o óleo vegetal se ajusta mais ao óleo diesel, eu acho que derivados leves com energéticos leves e
derivados médios com energéticos médios como é o caso
do óleo vegetal. Então, eu penso que uma boa distribuição seria o álcool com a gasolina de uma maneira geral, e o óleo diesel com o óleo vegetal, que é também renovável, e o Brasil também pode produzir.
f: uma opinião pessoal não- é utTia opinião _de G_o_verno,
acho que deveríamos buscar esse caminho de óleos vegetais para entrar mais no óleo diesel, embora numa emergência, como lembrou o Senador Alberto Silva, consumir mais álcool Seja perfeitamente válido.
O SR. GABRIEL HERMES - O nosso Ministro, sem
problemas, estará tranquilamente conosco por mais
- m-eia hora, eu creio que temos 3 Srs. Senadores. Estou
dando este aviso para não assustar e devo também esclarecer. -que há algumas perguntas que foram deixadas
aqui, mas que os-próprios Senadores e Deputados encaminharam eu encaminharei a V. Ex• e V. Ex• responderá.
E se algumas indagações, além da meia hora que ainda
temos, forem necessárias poderão se feitas--por escrito e
respondidas pelo Ministro, s-e além da meia hora alguem
desejar fazer mais alguma pergunta para ser respondida
oportunamente, o Ministro manda a resposta.
Nós mesmo da Casa, va:mos fazer perguntas e vou
!Õgo prevenindo o Ministro para que depois colabore,
porque precisamos fazer perguntas para orientação do
nosso trabalho e para uso do próprio Ministério e p-ara
_ facilitar o nosso trabalho.
Com a palavra ó Deputado Wolnei Siqueira.
D_evo dí~er que seguimos estritamente a ordem apenas
com a falha lamentável do Senador luiz Cavalcante que
como os Srs. ouviram é um prazer ouvi-lo pelo que ele
pergunta de útil e pela maneira agradável c_omo ele o faz.
O SR. WOLNEY SIQUElRA - Sr. Ministro, Sr.
Presidente da Comissão, eu tive o prazer e a satisfação de
trabalhar com o Ministro César Cais quando ocupava o
cargo de Secretário de Minas e Energia, no Estado do
Goiás. Então, l;.í., eu pude testemunhar o incentiv_o e o esforço até pessoal que o Ministro deu e_ está dando ao des_envolvimento da produção mineral do Brasil e, particularmente,- do nosso Estado.
Este t~temunho é válido porque por diversas vezes
nós contamos com a presença do Ministro em diversos
locais_do_nosso_Estado, ~m diversos garimpos até, incenti~ªnd~ -~ principalme-nte, procurando equacionar os
problêmas atinentes ao Ministério e ajudando a resolver
os oufros qüe õão pertenciam a ele.
$[~_Ministro, baseado em algumas palavras ditas por
V. Ex~ entre elas aquelas que V. Ex• não penniteque fiquem sentados em cima de uma mina, baseado que os
garimpeiros em todo ~ mundo foram os pioneiros da
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produção mineral, baseado eu que eles são até os incentivadores, ou melhor dizendo, pressionadores, eles pressionam os industriais a se apressar para que a produção
aumente cada vez mais e baseado, num fato muito importante que, hoje, é o grande problema nacional, que é
de caráter social, que é o desemprego, acho e acredito
que a política do Ministério, em ralação ao garimpeiro,
realmente tem produzido frutos excelentes.
Peço vénia para descer a um detalhe que está ocorrendo, hoje, em meu Estado_, quando mais de três mil garimpeiros, no Município de Pilar- inclUsive estão hoje a·q_!li

em comissão - estão sendo deslocados do seu local de
garimpo. A firma que detém o Ãlvarâ de pesquisa, nunca
partiu para a lavra, mas simplesmente negocia c:om os
Ãlvarás e agora acionou. Tenho certeza que não é do conhecimento de V. Ex• Por isto estamos trazendo aqui e
vamos pedir a V. Ex•- fugindo às regras, não totalmente, porque essa também é a sua casa e V. Ex• é um homem político - que, depois dessa reunião, V. Ex• dê
dois minutos para que nós e os garímpeiros possamos dizer a V. Ex• o que re-almente vem acontecendo.
Esses homens, hoje, não são símplesmente os garimpeiros profissionais. O garimpei ·está na minha região,
perto da cidade onde nasci, e lá trabalham 3 a 4 mil pes~
soas que ·não garlmpeiro"s ·prOfissfon~ãis, mas, Cidadãosque perderam seus empregos, que perderam a sua lavoura e que realmente, necessitam desse trabalho porque
não têm outro em que se apo~iar p3.ra dar sustento a s-ua
familia.
Em razão disso, n6s pedirriOs a V. Exf qUe olhe com
carinho esse pessoal, porque realmente, hoje, o grande
problema do Brasil, além desse que V. Ex• vem solucionando muito b_em, que é o problema financeiro, é o
problema do desemprego e este nós temos que conter a
qualquer custo, mesmo que essas empresas tenham que
ser até indenizadas pelo Governo Federal.
Quero, portanto, deixar aqui o nosso pedído para que
V. Ex• olhe com carinhO a posição desses homens qÚe
precisam de trab::llho e dizer também que uma das coisas
mais importantes que está sendo feita para evitar os descaminhos do ouro é justamente a aç~o da Caixa -Económica Federal em comprá-lo. ESsa é a coisa m-aiS importante, tanto é que, uma das reivindicações primordiais
dessa comiSsão de garimpeiros é que se itistale lá um posto de compra, porque assim eles não serão explorados
pelos compradores e possam realmente conduzir o ouro
pelos caminhos normais.
Esse é um trabalho que vem sendo apoiado por V . .Ex•
Muito obrigado.
O SR. Ct:SAR CALS- Agradeço ao Deputado Wolney SiqUeira o testemunhO que deu ao nosso esforço de
incrementar ou dinamizar a mineração no Brasil e, também, nessa parte de garimpo.
Mas, aproveito a oportunidade para fazer aqui alguns
esclarecimentos adicionais sobre eSta Política de garimpo.
Nós temos neste momento, uma população de 200 mil
garimpeiros sobre coordenação do Ministério. Ela cres~
ceu de ISO mil, no início do ano passado, para 200 mil. E
claro que o nosso grande trabalho- os Srs. podem compreender, que é um trabalho muito mais político do que
técnic-o do Ministro ~, é buscar uma compatibilização,
uma harmonia, entre a mineração industrial e o garimpo.
Eu sempre pretendi, pessoalmente, conforme disse o
Deputado Wolney Siqueira, a cada 15 dias- mas às vezes passo quase um mês sem ir - ir aos garimpos buscando solucionar problemas. Aquilo [á é um paiol de:
pólvora; há ·a p-resença da Polícia Federal e, eles próprios, garimpeiros, pedem maior fiscalização, porque
eles sabem que quando o garimpo estã mais fiscalizado,
mais coordenado, eles também têm melhor condições de
trabalho. De maneira que é uma população que nós temos tido uma paciência imensa, porque cada caso é um
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caso; não se pode fazer uma regra geral e sair dali seguindo _aquele regra geral. Caso de Pilar ê completamente diferente do r:aso de Santa Terezinha de Goiás, Peixoto de
Azevedo. Enfim, cada caso é um caso, e nós temos procurado, em todos os momentos. só usar os recursos políCi[lis_ em última instância. Depois da maior negociação
com; detentor do Alvará de pesquisa, da empresa, buscar uma convivência, separar ãreas. De maneira que isso
tem sido um trabaJho muito paciente que nós temos desenvolvido no Ministério das Minas e Energia, e pode ficar certo 9 Deputado Wolney Siqueira, que nós faremos
todo o esforço no sentido de compatibilização entre a
mineração industrial e o garimpo, também nessa área de
Pilar.

O's·R. PRESIDENTE (G~briet Hermes)- Eu quero,
antes mesmo de convocar o próximo, dizer o seguinte: -às
vezes que fui com o Ministro visitar garimpos assisti esta
Õrgai1liaçào da ·caixa Econômica, Serviço de Saúde e ordem no garimpo, eu fiquei feliz. 1:: um passo pequeno,
mas _um grande passo.
__ Com a_ palavra o Senador Hélio Gueiros.
O SR. HÉLIO GUEIROS- Minha íntervenção é rãpida, evidentemente,_ Ministro Cés_ar_ Cais, até porque
creio que V. Ex•, com a sua exposição muito objetiva e
muito sincera, já satisfez a curio~idade, dissipou as dUvidas não só dos membros da Comissão, mas de outros
ilustres presentes, aqui.
Eu, sobre ouro, queria apenas me referir à argumentação e exposição do Senador Álvaro Dias, quando S.
Ex• levanta a possibilidade de que, a rigor, no Brasil só
esteja ap_roveitando, no momento, apenas 10% da sua
produção. Embora o problema não seja da atçada do
Ministério de V.----E4- porque se trata de descaminho e
contrabando, e isso~ evidentemente, não é da competência do 'Ministério das Minas e Energia - eu endosso
aquele apelo feito a V. Ex• para que, com seus colegas de
-outras pclftes, insistam nessa luta contra o contrabando.
Eu não sou técnico, sou um leigo, mas eu creio que a
dívida do Brasil só possa ser paga através do Ministério
das Mínas e Energia, ou com a produção das minas; -ganhando divisas, ou com a produção de energia, economizando divisas. Com esses artifícios contabilísticos bancários que se vê por ai, eu não acredito que nós possamos
sair d6sa en_ta_lade[a tão cedo.
Pol- outro--lado, Ministro César Cais, verifica_ V~ Ex•
que, a rigor, essa produc;ão de oufO Sai de graça para o
Brasil; enquanto o petróleo deve ser pesquisado, custa
muito- carõ.__ a verdade é que essa produção de ouro sai
praticamente de graça para o Brasil, porque o _investimento_ é quase nenhum. Eu falo porque eu sou do Pará
que, hoje, é o maior produtor de ouro do Brasil. Das 24
toneladas que produzimos ano passado, creio que quase
!8 ou 17 toneladas e tantas, são do P~rá, e lá tud_o é gaiirrlpo. Sem nenhuma exploração industrial. Quer dizer,
praticamente o Brasil não está investindo nada p~lra ter
essa TaiOável produção de ouro.
No que eu divirjo do Senador Álvaro Dias, é quando
S. Ex• desconfiou dos preços elevados pagos uttimamen~
te pela Caixa Econômica, e aí eu estou com o nobre representa de Goiás. Creio o que, indiretamente, o Ministério das Minas e Energia pode embaraçar ou impedir o_
contrabando, quando ele paga o preço justo ao garimpo.
O garimpeiro riào tem qUalquer interição de se arriscar
a ser preso, a ser fichado, a sofrer punição d-a Justiça, e
perder ainda o ouro, se ele tiver o preço justo pelo trabalho dele. Por outro lado, se não se estava pagando este
preçO jUsto ao garimpeiro, é lógico que alguém estava se
locuple-tando do trabalho dele. Mas_ quem descobriu o
OUÍ"O, que arriscoU a vfda- para Ürar O OUN, foi O garimpeiro, não hã por que o Governo, a Caixa Económica,
não pagar a quem produziu a riqueza, o valor deJ'ª-. De
modo que era só, so~re o ouro, o_ quedesejava dizer a V.
Ex•, qué talVez Valesse a pena V~ Ex• levar em conta esse
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documento sigiloso, que deixou de ser sígiliso, e procurar
saber se~ reaJmente, nós não estamos sendo lesados em
90% da produção, porque V. Ex~ fez um cálculo para este
ano de 40 toneladas que representariam 600 milhões de
dólares. É evidente qudsso só corresponde apena~ 10%,
ero vez de 500 milhões de dólares nós vamos ter 6 bilhões
de dólares, e aí vai valer a pena e será uma excelente contribuiç5o.
Mas a minha pergunta- isso só foi um apoio que eu
estava dando à tese do Senador Ãlvaro Dias,- a V. Ex•,
para não me estender muito, é sobre o problema da hidrclétrica de Alt<tmira, que o Ministério de_ V. Ex•através da ELETRONORTE, e a ELETROBRÃS por
conseguinte -já iniciou os estudos para a construção
dessa hidrelétrica que vai ter o dobro da capacidade de
Tucuruí.
Ora, Ministro, a minh<t pergunta é só sobre um
problema que está muito atual. V. Ex• sabe que em Tucurut, o Basil está perdendo, praticamente, l bilhão e
meio de dólares em madeira, esse cáJculo pode ser exagerado mas é o cálculo das estatísticas e dos estudos. Um
bilhão e meio de dói ares é madeira que vão ser naufragadas, afundadas, por causa do fiasco do Ministério da
Agriculcura, com relação à CAPEM!.
Se em Tucuruí nós estamos perdendo I bilhão e meio
de madeir<t, se nós projetarmos isso para usina de Altamira que, segundo-se fala, terá um reservatório quatro
vezes maior do que Tucurui', é evidente que se nós perdermos esta mata, lá do Xingu, nôs teremos um prejuízo
de mais de 6 a 8 bilhõ~ de dólares. Então, a minha pergunta a V. Ex•, eminente Ministro Cl!sar Cais, é se V. Ex•
não acha que já está em tempo de se pensar no problema
do desmatamento desse reservatório, dessa usina de Altamira, para que não se venha a roteiro erro e o desastre
que aconteceu em Tucurut, atê porque, embora os técnicos da ELETRONORTE garantam que o problema da
inundação não vai afetar o funcionamento das turbinas,
há quem ponha dúvida sobre essa idéia, achando que é
muito mais tranqüilo e mais certo que fosse feito o desmatamento não só para se tirar vantagem da riqueza como, também, por Uma precaução maior com relação ao
funcionamento da turbina.
De modo que por junto ao eminente Ministro se, por
~caso, ante ao aviso funesto do que aconteceu em Tucuruí, talvez já não fosse, também, de bom alvitre, se pensar nesse desmatamento, mas não, Sr. Ministro, com a
idéia pré-concebidu de que madereiro da Amazônia não
sabe cuidar da Amazônia. Isto foi um preconceito absurdo, inaceitável, da parte do Ministérío da Agricultura
que fez um edital e que, de saída, colocou para traz todos
os madeireiros da Amazônia, porque não teriam tradição.
Sr. Ministro, se um madeireiro da Amazônia não tem
tradição para tirar a mata da Amaz.ónia, então, quem,
neste mundo terá essa tradição?
De modo que era este o ponto que eu, simplesmente,
desejava apresentar a V. Ex•
O SR. C:E:SAR CALS- Eu gostaria de agradecer, ao
nobre Senador Hélio Queiras, as considerações feitas na
minha exposição e do trabulho que desenvolvemos e fazer, aqui, _alg~J}1as explicações que considero_ úteis.
Em primeiro lugar, na área de co_ntrabarldo, na ocasião, eu não pude informar, já existe um grupo especial
de trabalho, composto pela Secretaria da Receita Federal, da Polícia Federul, com o apoio do Ministério da aeronáutica, exatamente para ver os descaminhos do_ ouro
naqueles garimpos que só têm acesso via aérea. Já existe
ess"e grupo de trabalho-_ ê __esforço do Governo.
Em segundo lugar, gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um esclarecimento, do ponto de vista do
Mini-stério, sobre a área do reservatório de Tucuruí.
Existe no reservatório de TucurUí, duas ações na ârea
florestal: uma é o desmatamento que é o necessârío à
proteção da barragem e da casa de força. Esta ãrea estâ
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sendo desmatada. E'._ uma área com uma faixa de 10 quilômetros, à montante do reservatório que está sendo desmatada e a outra é a exploração florestal que é o restante_
da área, que é uma ação justamente do IBDF. Então,
para questão de proteção à casa de força, foi feito um estudo e considerou-se que 10 quilómetros de desmatamento está sendo feito para a proteção das estruturas da
casa de força.
Quanto à nossa política, nós estamos buscando utilizar as madeiras dos reservatórios ou- ós minerais. Nós
não queremos que as inundações das hidroelétricas
abram recursos minerais ou recursos vegetais de importância. Essa é a política do Ministério. Ainda hã pouco,
estive na usina Hidroelétrica de Samuel, lá em Rondônia, onde nós conseguimos, com uma certa energia vamos dizer assim- o compromisso das mineradoras de
cassiteritã de que retirarão um enorme depósito de cassiterita que existir, mesmo que não seja de valor comercial,
mas nós não queremos que a Hidroelêtrica de Samuel
inunde recursos minemis importantes. Naquela área que
já tem muito pouca madeira nobre, naquela mata, nós,
então estamos usando a madeira para fazer uma energia
termoelétrica que foi objeto, ontem, de um acordo de u_m
memorando de entendimento com o Governo dos_ Estados Unidos, com uma termoelétrica à madeira para,
aproveitando o mesmo sistema de transmissão da hidroelétrica, _também substituir petróleo na área de Rondônia e do Acre.
Em Balbina, a hidroelétrica- de que suprirá, Manaus
com energia elétrica não seria suficiente como também a
de Samuel. _Mas Balbina, principalmente, não seria suficiente para substituir todo o petróleo porque o crescimento da região de Manaus é muito grande. Então, haveria sempre com um deficit de energia termoelétrica a
óleo. Estamos, também, montando uma termoelétrica
em Balbina, junto à Hidroelétricã; para, aproveitando o
mesmo sistema de transmissão, suprir e substituir petróleo. &sa é a política do Ministério porque, nessas
duas matas há pouca madeira nobre.
Quanto a Altamira, gostaria de lembrar que a
lembrança é boa, muito útil, porém não está; ainda na
oportunidade porque não temos, ainda, a altura do reservatório. V. Ex•, que é da região, sabe que os rios da
Amazônia- são, normalmente, rios de plan(cie e que em
qualquer metro de barragem que varia o reserva"tófiõ;
inunda uma área imensa do reservatório, precisa~se de
diques, etc. Ainda não está na altura de definição ci.a área
que vai ser inundada mas, tão logo esteja, a sugestão de
V. Ex• _é muito útil e já a transmitirei para os nossos dirigentes da ELETROBRÃS e da ELETRONORTE..
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nós estamos caminhando para o final do nosso encontro e vamos
ouvir, ainda, o Sr. Deputado Sebastião Curió.
Rapidamente quero dizer aos nossos amigos que já
tive a oportunidade de conversar com o Sr. Ministro e,
oportunamente, S. Ex• voltará__a_qui quase que, especialmente, para tratar de assuntos hidroelétricos, ou melhor,
de assuntos ligados ao setor.energético pela importância,
realmente, fundamental. Está atê presente- e eu estava
vendo, daqui, o Presidente da ELETRONORTE- e estava atê com um ofícíõ ff:ito a·s. Ex~. pela preocupação
que nos está dando em certo sentido de Tucuruí, preocupação por vários motivos. Um deles, por exemplo, é o
problema das eclusas, porque cheguei atê a dizer ao Sr._
Ministro dos Transportes com a maior cordialidade, que
eu estava disposto a levantar as populações daquela re~
gião de todo o Tocantins, se as eclusas não saíssem no
mesmo tempo e no mesmo- pé, juntos com a Hidroelêtrica.
Perdemos terra mas não podemos perder essas linhas
de trasportes extraordinárias que são as eclusas, serviço
do qual fazemos justiça ao nosso ·querido ex-Ministro
dos Transportes, Sr. Eliseu Resende, ao Presidente Ernesto Geisel, que mandaram começar, inclusive com cer-
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(as resistências naturais e justificáveis da ELETRONORTE que não foi feita para fazer _eclusas mas, tam~
bém, não foi feita para fechar os nossos rios. De forma
que é uma posição que temos que colocar. Mexerem rios
vamos pensar no transporte porque já fizemos muitos erros desses no Brasil. De modo que vou precisar, depois,
conversar. Fico muito satisfeito com a presença de V.
Ex•s e vou, ~atamente dizer: vamos precisar da presença
de V. Ex~. em primeiro lugar e, em segundo, que está no
- programa da riossa Comissão fazer uma visita- _conversarei com o Sr. Ministro- exatamente para ver o andamento da nossa ELETRONORTE na parte de Tucuruí e
das eclusas e, paralelamente, com o nosso Minístro, porque estamos altamente interessado em que se industrialize, -ali, a área de Marabá e, naturalmente, através das
duas grandes empresas- ALBRÃS e ALUNORTE.
t apenas umá lembrança que está dentr_o da programação da Comissão pelo que isto vai significar para eSta
coisa grande que é o Brasil e que nós precisamos fazer
maior -maior, com energia elétrica.
O SR. JOS1: UNS - Permita-me, nobre Presidente,
antes de V. Ex~ conceder a palavra ao nobre Deputado
Seba5tião Curió, gostaria que V. Ex• me incluísse na relação dos inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• está incluído, com o maior prazer. Apenas pedirei aos Srs.
Senadores, inclusive ao Sr. Senador José Uns, porque
toda vez que S. Ex• olha para mim, cubro-me, aqui, ao
lado -faço- de conta que não estava vendO- porqUe
nós teríarno_s ~ma_ programação até às 12 horas e 30 minutos e que poderemos prorrogar, ao máximo, por 10
minutos por motivos de horário mas o nosso l\1inistro
vai voltar.
O SR. JOSÊ UNS- Sr. Presidente, realmente, perdi
a minha vez, porque fui convocado pela Liderança. A
minha pergunta é muito curta. Se não for conveniente
(azê-la, agora, farei:.a oportunamente.

0 SR. PRESIDENTE (Gabrit:l Hermes)- Perfeitamente.
O SR. JOSÉ UNS- Então, neste caso, para facilitar,
quero apenas deixar três pontos para serem examinados
na próxima reunião mas deixaria a lembrança com o
eminente MiniStro César Cals para que esses três pontos
fossem abordados.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Pediria,
até, ao nobre colega, se S. Ex• desejasse,_ já que tive a
oportunidade de falar, que podemos receber perguntas
por escrito se alguns desejarem mas que o Sr. Ministro
vai voltar à nosso Comissão o que será mais interessante
do ficarmos aqui.
O SR. JOSÉ UNS- Sr. Presidente, eu volto atrás um
p-ouco. Queria fazer parte da pergunta porque julgo muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Então, V.
Ex~ vai deixar falar, primeiramente, o nobre Deputado
Sebastião Curió.
O SR. JOS.t UNS- Eu o ouvirei com iffienso praier.
O SR. PRESIDENTE {Gabriel Hermes)- V. Ex•
sabe que o nobre Deputado Curió representa uma faixa
que ê interessante ouvir S. Ex• viveu e vive o-prOblema
dess_c homem heróico que é o garimpeiro,
O SR. SEBASTIÃO CURIÓ - Eminente Ministro
César_ Cals-.-_eu tive o privilégio de coordenar a montagem
do_ funcionamento do garimpo de Serra Pelada por dois
inOs e meio, e sou testemunho do esforÇo do Ministério
de V. Ex~, nesta orianização, pr1n.cipatmente através dos
nossos companheiroS- do Departamento Nacional de
Produção Mineral.
Alguns pontos que eu havia anotado, aqui, foram
abon:lados com muito brilhantismo pelos Srs. Senadores
e Deputados que me antecederam. Resta-me dizer a V.
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Ex• que Serra Pelada, sem dúvida nenhuma, foi o marco
na nova política de ouro no Brasil, pelo seu significado
econômico e social. Nós levamos em ~onsi.deração que,
durante dois anos e meio, trinta e cinco mil homens que
alí vivem nunca provocaram, sequer, uma briga,. Nós
podemos dizer que eles deram um grande exemplo de
vida comunitária ao Brasil e ao mundo. Isto vem reforçar, sem dúvida nenhuma, o que disse o Senador
Hélio Gueiros e o que disse o meu prezado colega, Deputado Wolney SíqUeira.
Por tudo que foi abo'rdado, com tanto brilhantismo
por V. Ex' sobre o desvio do ouro e a nossa preocupação
em conter este desvio - pela vivência minha na Amazônia, como homem de linha de frente do Governo,- nós
chegamos à conclusão, sem dúvida nenhuma, que para
contermos-este desvio, nós temos que olhar para o garinipeiro-.
V. Ex' disse que a mineração industrial é prioritária.
Nós respeitamos profundamente. Mas nós sabemos que
pelas dificuldades da Amazónia, principalmente, é muito
difícil a implantação da mineração mecanizada e nós sabemos que é o garimpeiro quem retira este ouro. V. Ex•
disse que são cerca de duzentos mil garimpeiros na Amazônia e nós falamos, muito especialmente, pelo nosso estado do Pará, onde está a maior concentração destes garimpeiros. Portanto, Sr. Ministro, eu deixaria aqui, para
V. Ex~ não uma sugestão, mas um apelo," um apelo de um
homem que conviveu com aqueles garimpeiros, que conhece os seus propósitos o seu valor de luta e as suas necessidades e conheço, também, as dificuldades na implantação do Projeto Ouro, como foi a implantação em
Serra Pelada, mas eu deixaria aqui o apelo a V. Ex• para
qUe- désserrlos <ios iãrimpeiros da Amazônia, condições
de trabalho, senão como Serra Pelada, mas pelo menos
melhores condições de trabalho, porque assim nós estaríamos contendo o desvio do ouro e estaríamos carreando este ouro para os cofres do_ Banco Central.
Como homem de linha de frente, como seus excelentes
auxiliares do Departamento Nacional de Produção Mi~
neral, DNPM, nós sabemos que o desvio é muito grande,
somos testemunhos disto e a dificuldade é muito grande
para contê-lo.
Portanto, Sr. Ministro, o nosso apelo na defesa dos
garimpeiros, para que melhores condições de trabalho
sejam dadas a eles. Sabemos das dificuldades, mas sabemos, também, que a única maneira de contermos odesvio do ouro, somado, é lógico, ao preço pago pela Caixa
Económica Federal, -que nós defendemos intransigentemente. Portanto, o nosso apelo e o nosso reconhecimento, mais uma vez, ao grande esforço do Ministério de V. Ex• do qual sou testemunho, como integrante desta
equipe do Governo que implantou Serra Pelada e que a
dirige. Muito obrigado.
O SR. CÉSAR CALS - Agradeço ao Deputado Sebastião Curió a sua palavra, o seu testemunho.
Queria fazer dois pequenos comentários, para poder
dar oportunidade a outros companheiros. Primeiro, é
sobre eclusas. Não quero deixar de registrar que todo o
projeto da barragem está sendo feito sem prejUízo para
um novo ritmo das eclusas. Existe na barragem, já preparado, como comporta, o local onde a eclusa será feita,
sem prejudicar o ritmo da hidrelétrica de acordo com os
recursos disponíveis na PORTOBRÂS e no Ministério
dos Transportes. Então nenhuma barragem, nenhum reservatório, a partir de Boa Esperança- que foi talvez o
primeiro projeto hidrelétrico em que o responsável foi ao
Ministério dos Transportes --s_eguindo a polftica de navegação interior, será feita sem considerar eclusas. E,
quando não se tem recursos, nós deixamos parte reservada e com comportas que podem ser construídas eclusas,
independente do ritmo da barragem.
Uma segunda referência, é que de fato existe um mo~
menta em que garimpo ou é perigoso ou ele passa por
uma c}uantidade estéril, em relação ao minério, passa a
não ter uma recuperação boa, eficiente. Então, o próprio
garimpo de Serra Pelada, chegará a um momento em que
a recuperação será menos de 70%, quando a mineraÇão
industrial pode levar à mais de 90%. Então, não será Hei-
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to, na ocasião, perder-se este 20% na prOdução de ouro.
Então, o que o Minstériõ jJi"eten-de fazer é levar, transportar para outras árCas em que o garimpeiro se Sinta
ocupado, se sinta que ele pode continuar trabalhando.
Esta é a compatibilizaçiio que procuramos fazer entre
mineração industrial e garímpo. Mas, eu reconheço que

o garimpeiro presta um grande serviço, sem dúvida, e
nós estamos apoiando, em toda linha, o trabalho dos garimpeiros.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Agora nós
vamos-ouvir rapidamente o nosso querido companheiro,
Senador José Uns, e o nosso brilhante Secretârio, meu
velho companheiro da Confederação Nacional da Indústria, Milton Cabral, rapidamente, como disse.
Apenas eu diria ao Min!Stro que fui Relator, entre outros, do anexo da PORTOBRÃS, quase todo o Ministério dos Transportes e levantei, realmente, uma grande
luta nesse campo, conseguimos colocar trinta e seis bilhões, que foram reduzidos para dczesseis bilhões, foram
pagos atá agora oito bilhões e seiscentos apenas.
Estamos lutando para que não se corte o restante, porque senão vai criar realmente este problema para a ELETRONORTE, digo mesmo, não ê fantasia, seTã feito Uffi
movimento tremendo. Se não fiZer agora, eSiá UQU.ldaàa"
a possibilidade, definitivamente, de transformar o Tocantins e o Araguaia, navegáveL Estou dando esta informação porque estou acompanhando dia a dia. Peço deculpas, mas a medida ê necessária.
Com a palavra o nobre Senador Josê LinS.

O SR. JOS:É LINS- Sr. Presídeflte, a rilinha pergunta ê muito simples. Sei do esforçO que- o Ministrõ Cesar
Cais tem feito para desenvolver a produção nacional de
ouro e quanto ao esforço no garimpo, tenho a impressão
de que nunca ·se fez tanto, quanto se tem feito a partir de
1978, 1979.
Pelo que sei, Senador e Ministro Cesar Cais, a produção total passou de 4 toneladas, em 1979, para 13 em
1980 e24 em 1982, não é? E a importação caiu de 13,5 toneladas, em 1979, para I, 7 toneladas, em 1980. Isso mostra o esforço que tem sido_ feito e quanto a evasão, deve
ser muito grande, to_do mundo reconhece. A impressão
que tenho é que as duas grandes medidas foram: a redução do imposto sobre os produtos miner~is, V. Ex' parece, passou de 13% para 1% e certamente isso ajudou
com que o pessoal procurasse os meios legais de venda
de ouro; e a organização da compra e da assistência so~
ela! para esse pessoal. f: claro que um grande esforço se
precisa fazer e como esse esforço éimeriSo e·U-õuro e-un~
portante para nós. o que pode servir de lastro, de divisa,
numa situação como a nossa, eu pergunto a V. Ex•: sabendo que, atualmente, cada cruzeiro aplicado no ouro,
principalmente, no garimPo, está &erando vinte e sete.
mas sabemos que é possível V. Ex• passar de uma aplicação de_ um cruzeiro para gerar quarenta--cruzeiros, per~
gunto: quanto recurso V. Ex' está dando para ele no seu
Ministério?
O SR. CÉ.SAR CALS -Agradece ao prezado companheiro e- amígo Senador José tins, as observações
sobre o nosso trabalho no nosso Ministério e noS outros-Ministérios, que se coordenain na política do ouro e na
política dos garimpos.
Na realidade, a prioridade é muito grande, eu diria
um, mas os recursos-são pequenos. Nós dissemos, aqui,
que os recursos estavam previstos para este ano 950 milhões de cruzeiros e que eu diria, Para ser real, precisariamos de 4 a 5 bilhões de cruzeiros, no mfnimõ e Que nós
temos levado a nossa palavra ao Ministro Chefe da tEPLAN, ao Ministro Delfiin Netto, mostrando exatamente isto que V. Ex• disse, que não há nenhum prOjeto no
Brasil, de curto prazo, em que cada cruzeiro tem uma
maior multiplicaçâo. Então, em qÚe vrüeria a pena- inves~
tir mais.

O SR:-PRESIDENTE (GabriefHermes)- Coflcedo a
palavra ao Senador Milton aibral, que esperamos colabore com o tempo.

O SR.-MILTON CABRAL- Parabenizo V. Ex•, Sr.
Presidente, pela convocação dq_ emjnente Sr. Ministro
César Cais, sobretudo porque repousa sobre seus
ombros uma das tarefas mais difíceis e um papel decisivo, quando o nosso País, que já tem uma responsabilidade de pagar, a médio e a longo prazo, cerca de mais de 80
bilhões de dólares e_ gastamos, ainda hoje, em 1983,.provavelmente, 9 bilhões de dólares na importação de pe-tróleo, representando cerca de 40% do total da desejada
exportação para o ano, Por aí se verifica a importância
do papel do Ministério das Minas e Energia para esse
contexto. Mas, eyidentemente, diante do adiantado da
hora, nào me vai ser possível debater os assuntos que
gostaria, mas queria deixar seis pontos de lembrança
para o próximo debate com o Sr. Ministro e são pontos
qu~, na minha __ opiniào, são altamente relevantes, na
questão energética. Primeiro: gostaria que o assunto da
compatibilização da capacidade d_e investimento do País
como o prog_rama nuclear, f\cho isso um tema qa maior
importância que seja debatido aqui no Congresso Nacional.
Ponto dois: a intensificação do carvão na geração de
gás e eletricidade, na nacionalização das termelétricas.
Faz parte de um programa do Ministério e achQ um
tema muito interessante que seja debatido.
Um outro ponto, que parece_também releval}te, é o
_estímulo, à iniciativa privada no aproveitamento dos pequenos potenciais hídricos, para gerar eletricidade no lo-cal ou microrregional, nos sistemas isolados.
A iniciativa privada estã afastada no aproveitamento
dos pequenos potenciais, e issO poderia dar solução ou,
pelo menos, reduzir as pre~_~ões _de geração de eletricidade em _usinas de grande porte.
4~- Aplicação de recursos financeiros no desenvovimento tecnológico.
Nós sabemos e reconhecemos que o Brasil gasta muito
pouco em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia, e
o assunto energético exige uma atenção _muito especial
ao pioblema da tecnologia.
_ 59~--Um _ponto menos importante, mas de certo
modo devo lembrar, é a qU-estão d~ abreviar a fabri~ç_ão
de motores para uso especifico de álcool.
Nós estamõs sempre falando em adaptação de motores e mistura de combustíveis, estamos relegando um
ponto essencial, p5)rque é a produção de motores especificas para uso de combustível derivados da bioma:ssa.
Um outro ponto, ê a racionaliz.itção do cOriswD.o de
combustíveis líqUidos. E queria lembrar aqui particularmente, que o jmportante prol:!lema do parceiro do combustível, só para clarear um pouco, nós temOs as regiões
produtoras de álcool e óleo combustível derivados do petróleo abastecem essas regiões e o álcool vai para outras
áreas, e qUe ê um parcelro do combustível, o que Prejudica evidentemente a econortlla dO setor.
- Esses seis pontos eu gostaria de deixar lembrados,
para que na próxima oportunidade pudéssemos debater
em detalhes esses assuntos. Muito obrigado.
O SR. C ESA R CALS- Eu agradeço ao Senador Milton C<_~:bral, e real_mente eu teria uma resposta a comentar sobre a maioria dos seis poiltos. Mas de acordo com
o qtie o próprio Senador Milton Cabral sugere ao nosso
Presidente, _nós deixaremos para um outro encontro,
porque_assim eu não perderia essa oportunidade de colher tào importantes sugestões como foram colhidas hoje.
Eu quero ao finãl, agradecer penhorado, tudo aqui foi
dado como testemunho, e para mim foi de uma utilidade
ímpar, aqui nesta reunião em que eU pude colher eSSas
informações e essas observações. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O nosso
Ministro encerrou, e eu quero apenas dizer ao Senador
Milton Cabr-ã:l, que foram oportunas suas colocações e
que o problema nuclear está para o nosso próximo encontro como item 1, e também os problerÍJ.as ligados a
ELETRONORTE.
Muito obrigado Ministro pela sua presença.
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COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA REVOGAR
OU SUBSTITUIR A LEI NQ 6.620 DE 1978, QUE Ah
TEROU O DECRETO-LEI N• 898, DE 1969.

S• reunião, realizada em S de maio de 1983.
Ao quinto dia do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dez horas, na sala de reuniões da
Comissão de Relações Exteriores, presente os Senhores
Senadores Murilo Badaró, (Relator), Senador Nelson
Carneiio_(Pi'esidente), Pedro Simon, José Lins, reúne-se
a Comissão Especial, criada para revogar ou substituir a
Lei n"' 6.620, de 1978, que alterou o Decreto-lei n"' _898, de
1969.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Seilhares Senadores Gastão Miíller e Aderbal Jurema.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Nelson Carneiro, declara abertos os trabalhos,
dando a palavra ao ilustre Presidente do Instituto dos
-Advogados Brasileiros, o Di. Laércio Pellegrino.
Ao usar da palavra o Dr. Laércio Pelleg-rino, inicia fazendo uma retrospectiva do início do InStituto doS Ad~
voga_dos Brasileiros, fundado então em 1843, e os laços
históricos que unem o Senado Federal ao Instituto.
Cita, lambéril; o primeiro Presidente e Senador da Jns~ituição o Visconde de Jequitinhonha, Francisco G.
t\_ca)_-'aba de Monctezuma, nos anos idos de 1851 a 1870,
quando faleceu.
Menci"on_a, ainda, as comemorações do sesqui-centenáiio do Congresso Nacional, sob a presidência do
Dr. Eduardo Seabra Fagundes que realizou um ciclo de
~onferências, sendo inaugurado pelo Senador Magalhães
Pi_nto, e~tªo Pr:esident~ do ~enado Federal, em 7 de julho de 19i6.
Finalizando, enfoca a necessidade da mudança a ser
feíta ri.a Lei de Segurança Nacional, atualizando a nossa
legislação Penal, adaptando-as a nova realidade brasileira.
_
Dando continuidade aos trabalhos o Senhor Presidente Senador Nelson Carneiro, concedo a palavra ao ilustre professor Antonio Evaristo de Morais Filho, notoriamente uma das grandes _expressões da ciência Penal em
nosso País, já realizado trabalho especializado sobre a
Lei de Segurança Nacional.
Na sua locução, citou o eminente professor ter ele na
sua experiência como advogado desde 1964, na defesa de
centenas de pessoas que responderam a processo pelos
.chamados crimes políticos, tendo autoridade, para alertar, quanto aos riscos que correm as liberdades individuais em face de diplomas conferidos por esta Lei de Segurança.
Finalizando o Senhor Presidente S_enador Nelson Carneiro agradece ao ilustre Dr. Laércio Pellegrino e professor Antonio Evaristo de Morais Filho os brilhantes esclare~im~ntos dado aos membros da Comissão e também as respostas, às indagações que lhe foram formuladas, e, em seguida solicita que as notas taquigráficas, tão
logo revisadas, sejam publicadas em anexo à presente
Ata.
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 assínada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO, DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA REVOGAR OU
SUBSTITUIR A LEI N• 6.620, DE /978, QUE ALTEROU O DECRETO-LEI Ni898, de 1969, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR.
LAERCIO PELLEGRINO E PROFESSOR ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO- QUE
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
PRESIDENTE: SENADOR NELSON CARNEIRO.
RELATOR: SENADOR MURILO BADARO
(lNTEGRA DO APANHAMENTO TAQVIGRÁFICO DA REUNIÃO).
O SR. PRES1DENTE (NELSON CARNEIRO) Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Espe-
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de Segurança Nacional e tenho a subida honra de dar a palavra
ao Dr. Laércio- Pellegrino,- Presidente do Instituto dos
Advogados Brasileiros e, sem dúvida, uma _das grandes
expressões da ciência -penal neste País. Com grande repercussão nos conselhos internacionaiS, S. Ex• trouxe
uma colaboração inicial que oportunamente, depois de
gravada, com todas as demais, será distribuída a todos
os membros da Comissão, inclusive aqueles que por motivos alheios à sua vontade, inclusive por estarem partiCipando de outras Comissões, aqui não possam estai-presentes. Vou dar a palavra ao Dr. LaérciO Pellegrino.
cial, destinada a examinar a modificação da Lei

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONA~ (Seção 11)

rei to no qual estejam conciliadas as liberdades públicas e
individuais, com oS altos interesses da Segurança Nacional.

Há que se manter a ordem pública e os bens maiores
da Nação, sem o sacrifício, por exemplo, dos direitos individuaiS fundamentais. Não se concebe, realmente, a vigência de uma Lei Especial, para atender a uma situação
de emergência, quando o_ País caminha resoluto para
uma democracia plena e irreversível.
Não .$e admite mais, por exemplo, uma diSposiÇão
como a contida no art. 53, da atual Lei de Segurança Nacional, que permite "à autoridade responsável pelo inquérito, manter o indiciado preso ou sob custódia, por
O SR. LAÉRCLO PELLEGRINO- Exm• SrSenaaté 30 dias", quando é prindpiõ Constitucional de que o
dor Nelson Carneiro, Presidente_ desta douta Comissão,
Srs. Senadores;
- - cidadão "só pode ser preso em nagrante delito, ou por
ordem escrita da autoridade judiciária".
Aqui compareço, atendendo__a_honroso convite formuNão mais se aceita, igualmente, o disposto no§ }9~ do
lado por esta nobre Comissão, a fim de ser ouvido sobre
art. 53 da mencionada Lei, que ''dá ao responsável pelo
a reforma da lei que define os crimes contra a Segurança
it'tquérito a faculdade de manter o indiciado incomunicáNacional, estabelece a sistemãtica para o seu processavel por até 8 dias, prazo que, como o da prisão, também
mento e julgamento; Lei n9 6.620~- de 17 de dezembro de
po~erâ ser prorrogado mais uma vez, quando é princí1978. Faço-_o, na condição_de Presidente do Instituto dos
pio, universalmente consagrado, pelos regimes denlocrãAdvogados Brasileiros, a mais antiga instituição dos adticos o -... direito de os advogados se comunicarem, pesvogados em nosso País, fundado que foi em 1843. Aliás,
soal e reservadamente, com os seus clientes ainda quanhistóricos são os laços que unem o Senado Federal ao
do esses se achem presos ou detidos em estabelecimentos
Instituto dos Advogados Brasileiros. FrancisCO G.
clvil ou n1lütar, mesmo incomunicáveis.
Acayaba de moncte~uma, o Visconde d_eJequitinhonha,
Tal Princfpio, por sinal, está contido no Esti:ttuto da
o primeiro presidente do Instituto dos Advogados BrasiOrdem dos Advogados do Brasil, em seu art. 88, n9 3, e
leiros, foi Senador_ de 1851 a 1870, ano em que faleceu, e
se confunde com o mandamento ·constitucional da "AmJosé Tomás NabucQ de Araújo, o sétimo Presidente, foi
- pia Defesa".
Senador de 1858 a_ 1878.
-Ade-mais, dispOsitivos existem, da Lei de Segurança
Teve_o_lnstituto dos Advogados Brasileiros, portanto,
Nacional em vigor, que incriminam condutas já tipificaentre seus primeiros presidentes, dois ilustres Senadores,
das em outras leis federais, como o Código Penal, o Cóos quais, como todos reconhecem, destacaram-se na importante tarefa de legislar.
digo Penal Militar, a Lei das Contravenções Penais e a
Lei de Imprensa.
Esta evocação _demonstra que os vínculos existentes
Certamente, uma mudança há de ser feita,
entre o Instituto dos Advogados BrasHeiros e o Senado
atuãlizando-se a nossa legislação penai, adaptando-a à
Federal são antigos e se projetaram na história-daS duas
nova realidade brasileira. Há poucas semanas, -o Instituinstituíções.
to dos AdvOgados Brasileifos, sempre volt"àdo piu3 o
Nas comemorações do sesquicenténario do Congresso
aperfeiçoamento
da ordem jurídica, fez realizar um-ciclo
Nacional, o Instituto dos Advoga-dos Brasileiros, sob a
de
conferências sobre a reforma penal, abordando a revipresidência do Dr. Eduardo Seabra Fagundes, realizou
são dos projetas referentes à parte geral do Código Peum ciclo de conferências, o qual foi inaugUriiâo pelo
nal, do Código de Processo Penal, e da Lei de Execução
nobre Senador Magalhães Pinto, então Presidente do SePenar e, em todos eles, vislumbrou-se uma orientação
nado Federal, no dia 7 de julho de 1976. Em seu discurhumanista e inovadora.
so, realçou o Senador Magalhães Pinto que o Senado FeOra, na pretendida reforma penal, cUjo impulso para
deral e o Instituto dos Advogados são companheiros de
efetivâ-Ia,
fOrçoso é reconhecer, deve-se ao atual Minisuma vigília, mais do que centenária, ao fado da lei e da
da Justiça, Dr. lbrahim Abi-Ackel, atendeu-se aos retro
consciência jurídica do Pais. Proclamou, ainda, que a
clamos da Nação brasileira. Resta, pois, estendê-la à
homenagem prestada pelo lnstitudo era a celebração
chamada Lei de Segurança Nacional, quando então, aí
recíproca de nossa fidelidade comum, de bacharêis e de
sim, poder-se-ã dizer que estará completa a almejada repolíticos, às ordenações jurídicas em que se fundam, no
forma de-nossa legislação penal, adotando-se uma filosoBrasil, as estruturas do direito público e do direito de
fia consubtanciada numa sociedade aberta e num Estado
cada um. Por sinal, exemplo atual e edificante dessa firdemocraticamente
legítimo.
meza de propósitos; exiSte-riteS entre as duas centenâdas
E nesse objetivo, avulta o trabalho desta douta Comisinstituições, nos é âado por v. EX', Senadoi- NeiSoncar- são, sendo que se lembrar que, faltando ainda ser elaboneiro, que tambêm é membro efetivo do Instituto dos
rado o proJeto de leí da parte Especial do Códig-o Penal,
Advogados Brasileiros.
em complementação ao da Parte Geral, ao se fazer isso,
Sempre que possível, V. Ex~ comparece às nossas seS-poder-se-ia incluir os crimes denominados contra a segusões e participa ativamente de nossos trabalhos. Ainda
rança nacional, a exemplo de muitos países, como a Aleno ano que findou, tive a honra de passar às mãos de V.
manha Ocidental, a Suíça, a Fra_nça e a Espanha, onde
Ex' a mais importante !áurea concedida a um jUrista de
tais crimes constam do Çódígo Penal e não de uma Lei
n_osso País, a medalha Teixeira-de-Freitas, quando então,
EspeciaL
t1ve a oportunidade de frisar que, distinguindo-o, itotabiO mais novo Código Penal da comunidade internaciolizâVamos o juri_sta que, no Cong-resso Nacional, pôs
nal, o português, que começou a viger no dia 19 de janeitodo o seu empenho na elaboração de leis, objetivando a
ro deste ano, define e pune os crimes contra a seg-urança
paz social.
interna e externa. Nos nossos Códigos Penais de 1830 e
Mas a recordação de nossos antepasSados. dos que lade 1890 adotamos tal sistema. Penso ser essa a melhor
butaram tanto no Instituto dos Advogados Brasileiros
solução para concretização da reforma do nosso ordenacomo no Senado Federal, pelo que fizerem em prOVeito
mento jurídico-Penal.
da manutenção de um estado de direito democrá.ticO
É certo que o Código Penal de 1940, que aínda estã vidando-nos a certeza de que haveremos de atingir, nu~
gendo, não seguiu essa orientação, todavia, é preciso não
futuro próximo, a plenitude constitucional eiri nosso
esquecer que ele foi elaborado sob a égide da ConStiPaís.
-tuição Federal de 1937, quando nosso País estava sob
um regime :de _exceção.
Sem dúvida, a prõVa inconteste para· se alCançar tal di.:.
siderato, é a formação deSiii- nobre Comissão ESpecial e il
Devendo a segurança ser concebida em favoi do-bem
minha presença nesta Casa sesquicentenâria. Sem dúvicoletivo, abrangendo a todos os cidadãos, símpatizantes
da, o que se procura, o que se pretende é o estado de diou não dos que detêm o Poder deverão os mesmos estar,
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sem discriminações, ao abrigo da legalidade coadunada
à legitimidade.
São desnecessárias, sem dúvida, num regime democrático estável, as chamadas leis de execução como a de Segurança Nacional. Não maiS-se aceita, principãlmente na
conjuntura atual, uma Lei de Segurança como a que está
em vigor em nosso Pais, na qual além dos defeitos já
apontados, prepondera os chamados tipos abertos com
descrições muito amplas dos modelos das condutas proibida~. O!i_ enunciados vastos e indefinidos, como por
exemplo o dos artigos 39 e 59 e seus parágrafos, geram 0
-subjetivismo no aplicador da lei, dando-lhe uma amplitude de_entendimento inaceitável em matéria penal. Conceitos vagos, elásticos e indeterminados como se segurança interna, integrada na Segurança Nacional, guerra
psicológica adversa e guerra revolucionária, produzissem uma visão sem limites dos comportamentos incriminados.
Um estatuto penal deve sempre definir os crimes eom
suficiente clareza, a fim de pôr o cidadão a salvo de arbitrariedades e discriminações. Outrossim, o fB.to verdadeiro truncado e a notícia tendenciosa, como consta no tipo
- definido no art. 14, dá margem a que qualquer ato que
desagrade ao Governo, possa ser enquadrado na lei de
exame. Não se concebe, tambêm, em se tratando de SeguranÇa Nacional, a inclusão de condutas como a prevista por exemplo, no art. 38, que diz respeito a perturbação, mediante o emprego de vias de fato, ameaças, tumultos e arruídos em sessões legislativas e judiciãrias,
pois trata-se de matéria prevista nos regimentos internos
das Casas do Congresso Nacional e dos Tribunais. Bem
--como no art. 40 de Lei das Contravenções Penais, o qual
previa a pena, de prisão simples de 15 dias a seis meses
para quem provocar tumulto, Portar-se de maneira inconveniente ou desrespeitosa em solenidade ou ato oficial, em Assembléia- ou espetáculo público.
Não se entende, por outro lado, numa Lei de Segurança Nacional, matéria como a prevista no art. 41, inálminatória de greve proibida a qual já consta de lei específica ou seja da chamada Lei de Greve, a Lei n9 4.330
de ]\I de junho de 1964. Causa, ainda, estranheza v-er~se
confundidos vários tipos previstos na lei em estudo,
como os abusos_ tipificados na denominada Lei de Im·
prensa, Lei "n9 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Não se
pode olvidar que, numa democracia autêntica, ao informar, exercer a imprensa uffia relevante missão, que conssiste na: Vigilãncia dos que se acham à frente da Administração Pública, gerindo as rendas oriúndas dos tributos
pagos pelos cidadãos. Impõe-se que toda a comunidade
tome conhecimento do que _é feito de suas contribuições,
isto é, do destino pago ao produto dos pesados impostos
que lhe são exigidos. Os que agem com retidão nos tratos
com os bens públicos nada têm a temer. Por que, então,
transladar-se para a Lei de Segurança Nacional condutas
tíPicas da- Lei de Imprensa? A única explicação é, porque
os depositários do poder temem a divulgação de a tos que
absolutamente não recomendam.
A norma institucional corresponderá a uma outra que

a proteja contra os seus violadores, para a preservação
da ordem e da segurança necessárias da vida em sociedade. Todavia há de se buscar o equilíbrio, eliminando-se
os excessos.
O Instituto dos Advogados Brasileiros, sempre preocupado com o aprimoramento com a ordem jurídica, em
nosso País, na gestão de Reginaldo de Souza Aguiar, estudou o projeto governamental de reforma da Lei de Segurança Nacional, que tramitava no Congresso Nacional em regime de urgência e resultou na vigente Lei 0 9
6.620. Naquela oportunidade, aprovou em sessão plenária realizada em 23 de novembro de 1978, a Unanimi~
dade da propos_içào, no sentido de considerar o projeto
estruturalmente autocrático pois resultava de uma conceituação hipertrofiada da Segurança Nacional, pelo que
~repugnou pela elaboração, no início do período legisla~
tt~o ~eguinte, de uma lei que se, de um lado visasse tutelar a Segurança Nacional, por outro deveria estar em sintonia com os princípios basilares de um regime democrático. Boletim do Instituto, de 23 de novembro de 1978.
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Aquele propósito, da nossa centenária Instituição,
continua prevalecendo. O objetivo, na sua essência, permanece o mesmo, pois o tempo decorrido só serviu para
galvarizá-to e torná-lo mais desejado ainda.
Enfim, a esta douta Comissão, atravês dos seus esfudos caberá, ao final, lançar a mensagem que irá_descortinar uma nova fase de_ __no.ssa vida institucional,
eliminãndo-se os instrumentos fortes, inflexíveis e severos, inteiramente incompatíveis com o_regime demóCrâdco, ideal que nós brasileiros agasalhamos e meta que haveremos de atingir, impussionados sernpi=e pela nossa- irresistível Vocação democrática.
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DIÁRIO DO CO)'!Gf3.ES_SO NACIONAL, (Seção II)

Estudar a defesa do País? Não. Cabe estabelecer os objetivos Nacionais permanentes e estabelecer as bases para
a politica Nacional. É textual! Cabe ao Conselho de Segurança NacioD;al, como uma super~co_nstituinte, estabe-Jicêf-0-s objetivOs nacionais permailentes. Ora, em qualqUer- País democrático, quem estabelece os objetivos na~
danaiS permanentes é a Constituição. Então~ este COnselho funcfúna CC?mo- uma super~constituinte permanente.
E"ffiáis, diz este art. 89: que é da competência deste con~
selho, estabelecer as bases para a política nacional. Ora,
a quem cumPrê estabetecei as baseq~ara uma política
nacional numa democracia parlamentar? Ao Congresso.
t o Congresso que tem por natureza a atribuição de estaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -..:.como debelecer, as bases para a política naciOnal. Então, o Conliberamos pela última vez, vamos dar a palavra ao Pro~
selho de Segurança Nacional, além de ser uma superfessor Antônicf Evaristo de Morais FilhO, para- depois,
constituinte é um super-Congresso, paira acima de uma
então, formularmos perguntas a um e a OUtrO doS ilusConstituinú~. que ainda nâo véio, e paira a-cim"a do Con~
tres convidados. Com a palavra o Professor Antônio
gresso. E é dentro desta concepção hipertrofiada de Se-Evaristo de Morais Filho, que é notoriamente uma das
gurança Nacional, que se incere a nossa Lei de Segu~
grandes expressões da Ciêrici:i Penarem nosso País, au~
rança Nacional. Nela também existe essa distorção. Quetor de trabalho especializado sobre a Lei de Segurança
rendo resguardar, de forma exagerada, o que seria a SeNacional e advogado de renome, por todos nós conhecigurança Nacional, despreza-se paralelamente e sufocado e aplaudido.
-se;-coToc-ã-Se erú risco os-direitos e garantias individuais.
Em relação à Lei de Segurança vigente, que é a lei
O SR. ANTÚN!O EVARISTO DE M~ORAIS FILHO
aprovada por decurso de prazo, de n~> 6.620 hã que sere-- Senador Nelson Carneiro, Pfesidente da Corilissão
gistrar-Que os cOnceitos contidOs nessa lei, as definições
Especial, quero agradecer as palavras -de V. Ex' ao- ~e
dos tipos delituosos são rigorosamente iguais, práticaapresentar, palavras que são fruto da sua largueza de comente unia cóp'ia, palavra por palavra, de uma outra Lei
ração e do carinho especial, que todoS sabemos que V.
de Segurança anterior, de nl' 898 de 1969. E qual é a o ri~
Ex' dedica aos seus colegas advogados.
gem do Decreto n~' 898, de 1969? Enl. que circliristância
Ao iniciar este depoimento, eu gostaria de registrar
este decreto, que sobrevive, hoje nesta Lei n~ 6.620, em
um louvor ao Senado Federal, por mais este serviço que
que circunstâncias este decreto foi editado? Qual era o
ele está prestando a democrácia ao insTitUir essa Com is~
clima politico do Brasil? Este decreto é sabidamente o
são, destinada a fazer estudos, no sentido da revogação
que nós chamamos de lei de pânico, é um ato de terrorisou da reformulação da Lei de Segurança Nacional. O Se~
mo legislativo. Foi uma lei editada pela Junta Militar
nado, ao instituir, essa Comissão captou os anseios da
que ocupou a Presídência da República ~om a doença e
consciência jurídica de todo o País, que já estigmatizOu a
posterior morte do Presidente Costa e Silva, foi esta Ju'n~
Lei de Segurança Nacional vigente, como um resquício
ta Militar que, através de um decreto, num momento de
de uma f~se dr. autoritarismo que todos desejamos sUpe~
grande inquietação política, em que desponta varri manir ar.
festações de guerrilha urbana, foi nessas circunstâncias
Senador Nelson Carneiro, quando fui convidado por
excepcionais, que se entendeu que era necessãrio a
V. Ex~ para prestar depoimento, indaguei por que V. Ex'
edição de uma lei, também excepcional, para manter a
me convocou? Não ocupo nenhum cargo-de direçào nos
tranqUilidade e a ordem pública.
órgãos de minha class~ sou apenas um modestíssimo
Pois bem-, basta es-ta observaÇão para demonstrar que,
conselheiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogahoje, que vivemos um ambiente político-social absoluta~
dos. Notável saber jurídico,_tambént não-tenho. Sou um
mente
diferente daqueles dias conturbados de 1969. Basmestre--escola lá da Faculdade de Direito da Universidata esta observação para verificarmos que esta Lei nl'
de do Rio de Janeiro. Na verdade, concluí que V. Ex' me
6.620, que é -uma cópia do Decreto n~' 898, não pode
convocou, partindo de um dado, este sim, real. A minha
sobreviver. Ela contém tais e tantas limitações, como lei
experiência como advogado, desde os idos de 1964, há
de
pânico que é, aos direitos e liberdades indiviâU.àis que
quase vinte anos, na defesa de centenas de pessoas que
ela é absolutamente inco-mpatível, inconsiliável com orerespondem a processos, pelos chamados crimes políticos,
- Slrrie demOcrâtico. Em váriOs PiOnuOciãffientoS, qu"e fiz
E esta _experiência me dá autoridade, para alertar, quan~
anterlorrifente, e·-s1n"tetizci, Inclusive, num pequeno livro
to aos. riscos_ que correm as liberdades individuais em
--denominado
"Um atentado à liberdade- Lei de Segu~
face de diplomas conferidos por esta Lei de Segurança,
rW1Çã
f{api~nal" exPus alguns dos vícios, aJ8umas das
Nas fases agudas de intolerância e de Paixão política, es~
máculas que este diploma contém.
sas leis servem como instrumento de sufocação dos direi-~
Vou, rápidamente, focalizar alguns temas. O primeiro
tos da cidadania, ela consegue transformar merOs adve-r~
diz reSpeito à PriSão Para averiguaÇões. A lei adirilte; seu
sários políticos em verdadeiros inimigoS da nacionalida~
art. 53, que um Delegado de Polícia, incumbido d~ inves~
de.
- tigar _um crime "ou uill supoSto crtme ou um. imagÍ;ário
E um pouco difícil, em fase de reiativa tranqüilidade
crime contra a Segurança Nacional, o be"Jii:ado de Poli~
política, como essa que nós vivemos, ê um pouco difícil
cia tem o direito de ao seu, talante, ao seu arbítrio, sem
aquilatarmos o perigo que constitui uma lei de segurança
nenhum despacho fundamentado, decretar a prisão de
arbitrária. Mas, as mazelas decorrentes da aplicação des~
qu3.lquer cidadão brasileiro J?elo prazo de 30 dias_, sendo
sa lei constitui uma lembrança recente e dolorosa para
que os 8 Primeiros incomunicáveis. Ora, dentro da traque não as esqueçamos tão rapidamente.
dição do direito brasileiro, só fo-ra os casos de t1a8:rante
Vamos ao tema; Lei de Segurança. O que se verificou
delito, só a autoridade judiciária tem atribuições para
de 64 para cá, em primeiro lugar, foi uma hipertrofia do
decretar a prisão, antes de uma ~ondena~ão, a prisão
conceito e do valor de Segurança Nacional e esta hiper~
preventiva. E assim mesmo, a autoridade-judiciárfa tem
trofia pode ser sintetizada por um simples cotejo en(re a
q_ue lançar um despacho fundamentado, dizendo por que
Constituição de 4_6 e esta emenda constitucional que hoje
o decreta expo"i-tdo as razões convenientes, as provas que
nos rege. Verificará essa egrégia Comissão, que pela
existem contra o tndiciado que vai ser,preso, e esse desConstituição de 46 no art. f79, competia ao Consilho de
pãcho
fica sujeito a uma revisão no mérito pela instância
Segurança Nacional o quê? O estudo dos problemas rela~ _
superior e atê pelo Supremo Tribunal.Federal.
tivos a defesa do País. Perleito! O cOns.elho de SéguPois bem, em se tratando de crime contra a Segurança
rança Nacional tem que estudar os problemas relativos a
Nacional, basta o ~el~gado expedir o mandato de prisão,
segurança do País. E hoje, o que diz a emenda c.onstitudizendo que estâ decretando aquela prisão, sem apresen~
cional número i? Diz, em seu art. 89-que cabe a este
tar fundamentação, pelo prazo de 30 dias.-E o pior: essa
mesmíssimo Conselho de Segurança Nacional, o quê?
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prisão ê absol~t<l;ment~ legal, porque está aí a Lei de Segurança permiÚndo, prevendo, autorizando e não está
suje_ita a nenhum controle juriSdicional. O Judiciãrio rião
pode en~rar no merecimen~o daquela prisão. E nós sabe- mos que, via _de_ regra, essas prisões não são decretadas
partindo da_ existência de provas contra o indiciado. Eles
não pr~ndem porqu_e apuraram que o indiciado, prova~
- vetmente, cÕffieteu O criJnC:. Pelo contrário, eles prendem
Para aPUrar. f: uma- inVersão -cibsoiuta das regras que
norteiam a questão das prisões processuais num regime
democrático.
Esses oito diãs de incomunicabilidade, inclusive para o
advogado, isto é absolutamente inconcebível. Parece que
foí há 100 anos atrás que -eSte Pifs conviveu com uma das
fases mais lamentáveis de sua história, em que essas pessoas, que_ eram submetidas ao regime de incomunicabili~
dade, era-in, iguãlmente e simultaneamente, submetidas
às torturas físicas moraiS inomináveis. Sirâ que esquecemos isso tudo? Será que isso não aconteceu há 5 anos?
S~ã que as famílias brasileiras, em grande número, não
tiveram um parente, um amigo submetido a esse tipo de
constrangimento?

e

Então, hã que s_e voltar ao sistema que havia, por
exemplo, na Lei de Segui'ariçi n9 1.802 de 195_3, em qUe
_existia a possibilidade áe decretação de prisão no curso
do inquérito, e por 30 dias, se não me falha a memória,
mas a prisão teria que ser decretada-pela autoridadejudi~
Ciária, nunca', pela- autoridade policial, e em despacho
fundim-entado. ·
Outro ponto a ser focalizado é o problema dos crimes
previsto_s na Lei de Segurança, vinculados ao exercício
da Iiberdadi de manifestação de pensamentos crimes
vinculados ao direito de emitir opinião e ao direito de informar. São vários os delitos dessa natureza.
Um deles é o do Art. 14, que tem sua origem no direito
francês, o crime defausse nouvelle, que é um tipo crimi~
noso (esse o Art. 14) vago, indeterminado, elástico que
permite as maiores arbitrariedades. Pune o jornalista que
divulgar notícia falsa - é compreensível- ou fato verdadeiro de forma truncada ou deturpada. Ora, o que é
divulgar um fato verdadeiro, de forma truncada ou de~
turpada? Quem que vai julgar que a verdade, no fato,
n:ão é aquela versão apresentada pelo jornalista e não a
versão que as autoridades pretendem que prevaleça?
Tive um caso- tudo que aqui falo, debaixo do que falo, debaixo de cada artigo a que me refiro, existem várias
vítimas a quem defendi, vítimas do arbítrio- nesse-caso, por exemplo, defausse novelle: em 1973, foram decre__ tados novos níveis de salário mínimo;pãrtindo de _índices de aumento de custo de vida que foram divulgados
pelo órgão competente. Pois bem um jornalista, já faleci~
do- faleceu jovem- Muri Jorge Lide, que era cronista
S~f!d!cal da Tribuna da Imprensa, publicou, burlando talvez a censura que- existia na época, uma apreciação, di~
zendo que aqueles índices de aumento de cústo de vida,
em que se louvara o Ministro do Trabalho, para fixar os
_novos _n4[e,i~.do salário mínimo eram falsos, que, na ver~
dade, o custo de vida subira muito mais do que aqueles
índices. Pois bem o Ministro do Trabalho de então rePresentoU cofltra o jornalista junto à Justiça Militar, imputando esse crime defausse nouvelle, dizendo que ele estava diVulgando uma notícia falsa ou fato verdadeiro de
forma truncada, etc. Defendi o jornalista, tentando provar, embora ;r Lei de Segurança não preveja a execução
da verdade, mas eu tentei fazer a prova de que aqueles
índices eram efetivarnente falsos. Hoje, todos sabemos
que realmente os índices de 73 não tinham nenhum com~
pro misso com a verdade. Apesar disso, o julgamento de
primeira instância se fez, numa fase um pouco delicada
-não me recordo, bem alguns acontecimentos externos
que sempre se refletem nas salas dos tribunais- no julgamento de primeira instância o rapaz foi condenado. E,
para apelar, teve que se recolher à prisão ficou preso al~
guns meses, até que v.eio a ser julgado pelo Supertor Tribunal Militar e foi absolvido.
Outro artigo, que hoje está muito em moda, é o 33 da
Lei _de_Segurança, que pune como crime contra a segu~
rança ofensas morais a algumas autoridades que o artigo
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-numa

especiliCa.-TStá,
cOnfUsão entre a figura da- autOfT~
dade com o própriO Estado, como se o Estado fosse a au-

toridade e a autoridade fosse o Estado. E, o que é mais
grave, pela Lei de Segurança vigente, de acordo com o

parágrafo único -desse artigo 33 e, de acordo com a interpretação que verh darldo, a meu ver equivocada, mas é a
que vem dando o s-uperíoi' Tribunal Militar, a ofensa
nem precisa ser motivo político basta que seja uma ofensa à honra, dirigida a uma autoridade determinada.
Neste momento, existem quatro jornalistas recolhit;!.os
ao cárcere cm prisões, neSte País, que foram condenados
com base ou nesse Art. 14 ou nesse Art. 33. E outros tantos jornalistas estãó respondendo a processos e ameaçados de sofrerem condenação, sendo que dois diretores de
jornal; um, o Júlio M_esquita Neto, acusado por crime
contra a segurança, porque colocou em dúvida a concepção liberal de um Ministro de Estado, Absurdo! Fez
um artigo, dizendo que um ministro determinado não seria um liberal, seria um falso liberaL Isto é crime contra a
Segurança Nacional! O outro, o Sr. Hélio Fernandes,
que teve o }ornai dinamitado, numa verdadeira op~ração
de guerra, até hoje não se apurou quem colocou as -bÕmbas dentro do jornal, destruindO as -rotativas, c9mo não
se apurou quem colocou a bomba na Ordem dos Advogados, como não se apurou ·quem colocou a bomba no
Rioc_entro. Mas esse jornalista, com base em informações, porque disse que determinadas autoridades teriam sido as responsáveis pelo atentado contra o seu jornal, está ele, respondendo a processo coino incurso no
Art. 33 e 14 da Lei de Segurança Nacional.

t, evidente que dentro da tradição do Direito brasileiro, esses delitos ligados ao ex:ercfcio da liberdade de opinar, de informar, de manifestação do pensamento, têm
que ser examinados à luz da lei própria, que é a Lei de
Imprensa, que tem toda uma sistemática para apurar e
decidir sobre esses crimes, sobre esses possíveis abusos.
Na Lei de Imprensa as penas são menores na Lei de Imprensa o jornalista tem direito, em quase- todos os casos,
a fazer a prova da verdade. Na Lei de Segurança não
existe a prova da verdade. Na Lei de Imprensa há algumas limitações, por exemplo, quando houver ofensa ao"
Senhor Presidente da República e a alguns Ministros não
se pode fazer a prova da verdade. b Um dispositivo que
deve ser revogado. Mas, em relação à maioria das autoridades, o jornalista pode fazer a provã da verdade. Na Lei
de Imprensa há uma cláusula de isenção de pena ou de
exclusão de crime que não existe na Lei de Segurança. Se
a crítica que ele fizer for irispirada no interesse público
(estâ na Lei de Imprensa) não há crime. E nós sabemos
que na maioria dos casos, as críticàS e os excessos dos
jornalistas não são inspirados por sentimentos mesquinhos pessoais e, sim, pelo interesse público. Na Lei de
Imprensa há sursis até trés arios. Na Lei de Imprensa, o
jornalista tem prisão espectai. Enfim, uma s&ie, digamos
assim, de garantias que resguardam o jornãlista para que
possa exercer a sua atividade fiscalizadora e; essencial
para a existência do regime democrático, com menos receio.
O que é mais grave, no que diz respeito à Imprensa,
nessa Lei de Segurança, é o seguinte o Art 50 faculta ao
Ministro da Justiça o exercício da censura prévia. Diz o
Art. 50 que o Ministro da Justiça, se suspeitar que determinada publicação vai cometef-um crimÇ contra a Segurança Nacional, pode penetrar, através de seus agentes,
numa oficina de jornal e impedir a impressão deste. Isto
em português claro se chama censura prévia.
A chamada greve I'iegal é punida e hoje, em face a lei
antigreve é impossível fazer uma greve legal, pois a lei
prevê tantas condições, tantos obstáculos, tantas formalidades para o exercício do direito de greve que é praticamente impossível dcflagar-se uma greve legal. E vem a
Lei de Segurança, além da lei antigreve, punir como crime a participação em greve considerada ilegal, a Lei de
Segurança também considera a greve ilegal como um crime,

Inúmeros, são- eu anoteí aqui, mas fTciiili tOm.ana:o
o tempo de V. Ex's ..
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - V. Ex•
poderá, se não quiser ler, sintetizar mais a abordagem
daqueles pontos importantes que, a seu ver, interessem à
Comissão
~
O SR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO
- Pois não. Então, o problema da prisão para averiguações; dos crimes tigados à liberdade de manifestação
de pensamento; censura prévia; a greve pacífiCa; os tipos
vagos e imprecisos, como do A rt. 23, que diz: "Provo_car
a tos destinados a deflagrar guer~a revoluckmária"._ O
que significa isto? Conceitos inadmissíveis e ínigmáticos
como este "segurança interna"- vejam só- segurança
interna corresponde a pressões antagônicas que se manifestam no País. O que isto quer dizer, só com auxilio talvez de uma bola de cristal. Segurança interna corresponde a pressões antagõnicas que se manifestem no País.
Como se não fosse da essência do regime democrático a
existência de pressões antagõnicas.
E, finalmente, o último ponto é_o problema da competência da Justiça Militar para julgar crime político. Não
se concebe,_ porque a Justiça Militar que é destinada ao
julgamento .dos crimes militares, foi criada e a finalidade
-é -esta, de julgar os crimes militares e os crimes contra a
segurança externa. Por que a Justiça Militar vai julgar os
crimes politicas? Isto não é assim, em nenhuma nação
democrática.
Nesse passo, há uma tese que foi aprovado no Congresso de Florianópolis, no sentido de transferir-se o julgamento desses crimes para o povo, através do júri, pois
ninguém melhor do que o júri para julgar os chamados
de![ to.§ políticos. Quem tiver prevenção contra o júri, poderá adotar a solução do escabinato, isto é, do tribunal
misto com juiz togado e com juízes leigos.
Em conclusão. Sou de opinião em que se deve revogar
para o efeito de reformular a Lei de Segurança vigente.
Deve-se apresentar uma lei de defesa do Estado, alternativa, que substitua õ mais rapiaamente possível esta Lei
de Segurança.
Gostaria de registrar aqui quanto ao problema dos
jornalistas, esses que estão presos, esses que estão
ameaçados de serem presos, esses que respondem a processQ, eles não _ç!_evem aguardar .O fim do trabalho den_Qdado desta Comissão do Congresso Nacional, e esperar
ª-feitura de uma nova lei_ Era possível superar-se esse
constrangiinento que eles sofrein -e há um consenso para usar uma palavra nova- há um consenso. Inclusive o Líder da Maioria da Câmara dos Deputados, disse
_ que os crimes de Imprensa devem ser punidos pela Lei de
Imprensa e não pela Lei de Segurança. Há um consenso
de todos os Partidos no sentido de_ que c_onstitui um
constrangimento intolerável o que está acontecendo com
esses jornalistas. Poderia, através de um projeto de lei alterar o Art. JJ, dii:endo: se o crime for cometido através
da Imprensa, aplica-se a Lei de Imprensa. E o Art. 14 a
mesma coisa. Com isto ~ta lei retroagiria, estes jornalistas que estão presos se;iam soltos. Enquanto osjOrnaiis-urs que eStão ameaçados de processo_ou de prisão, se livrariam desse risco.
Mas, em termos globais, o que se deve é elaborar um
projeto alternativo que substitria-estaLefde Se-guraOÇã.- o
mais rapidamente possível. -E não é nenhum projeto difícil, não depende de nenhum conhecimento esotérico. Os
crimes contra a Segurança Nacional são os mesmos há
mais di! um sétulo e não mudaram. São tradicionalmente
os crimes contra a segurança externa que afetam a integridade e a independência do País, que são os crimes de
tradição e de espionagem. E os crimes contra a segurança interna que atingem a estrutura política do País, a
forma de Governo. É a tentativa de mudar a forma de
governo, através de meios violentos, é a sedição, é a
guerra civil. EsSes fatos são crimes há mais de um século
e não houve nida de novo em matéria de crime político,
de crime contra a segurança do Estado, a exigir diplomas
legais extremamente sofisticados que só possam sair de
laboratórios de pessoas especialistas em Lei de Segurança.
- Áquela lei que havia a 1802 de 53 foi promulgada
Estado de Direlto, em 1953 e pelo Congresso Nacional, é

no
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uma_ lei que, fazendo-se algumas modificações, atende
perfeitamente às nec_essidades de resguardar a segurança
do Estado, sem colocar em risco as liberdades individuãis.
Ê a minha opinião.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)....:. A Comis·são se sente altamente honrad~ com os depoimentos trazidos aqui pelo ilustre Drs. Laêrcio Pelegrino e Evaristo
de Morais Filho. E de acordo comª tradição desta Corri!SsãO, airldã.-que S. Ex•s hajam abordado diversos aspectos, os mais relevantes Ó<i"lei em exame, concedo a palavra a qualquer dos Srs. Senadores que desejem formular perguntas.
Eu gostaria, antes de conceder a palavra, pedir aos
nobres coleias que formulassem perguntas objetivas,
exatamente para possibilitar a que os convidados possam também dar repostas objetivas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR._ FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, nós não
oUvimos as eXplanações dos eminentes advogados Laércio Pelegrino e Evaristo de Morais Filho, nós escutamos.
De sorte que os conceitos aqui emitidos ficaram profundamente gravã.doS em nossa memória. E procurarei ser
bastante objetivO.
O Professor Evaristo, ao -iniciar a sua locução, disse
que o fazia mais na condição de advogado de centenas de
cidadãos que foram arrolados nas malhas da Lei de Segurança NacionaL E as colocações para efeito de pergunta-seu as fai;;o na condição, Srs. advogados, de réu, de
ex-réu da Lei de Segurança porque antes de chegar ao
Senado, eu naVeguei pela Lei de Segurança contra o Estado de 1953- 1967-1969- e pela qual, na condição
de indicado e de réu. De sorte que, trago profunda experiência em comparecer e tribunais militares, trago-uma
experiência de ter sido punido por antecipação. A Lei
Comp[e"rrieiltar n~" 5, estabelecia como caso de inelegibilidade a do cidadão que estivesse respondendo a processo-crime contra a segurança nacional, desde que a denúncia
fosse recebida pela autoridade judiciária competente.
Ca_ndi.datQ em 1974 a Deputado Federal tive a candidatura impugnada por este fato, por estar respondendo a
processo-crime com base no Decreto n~> 898.
Posteriormente fui absolvido, na Auditoria Militar de
Belém do Pará e no Superior Tribunal Militar. Sofri uma
pena anteríor, a da ineligibilídade, porque a testa, o draconianismo, a severitude e a malvadez desses diplomas,
produtos do ódio e do recalque de um regime que necessitou delas para se manter no poder, à revelia do consentimento poputar.
Professor EVaristo, a Lei de Segurança, sabe V. Ex•,
veio do medo, do exato medo definido por Ferrero, no
seu livro famoso sobre o- Poder, em que ele acentua que,
eni certas fases do domínio do Poder, aqueles que detêm
o poder precisam fazer medo, e o medo instila, nos governados, o espírito e o sentimento de revolta. E quanto
maior o sentinú!nló de revolta, maior a necessidade de
fazer medo. E quando o poder mais medo faz, mais
medo ele sente. E ele precisa fazer medo. Isso foi o que
nos levou a ter, em apenas em ano, duas leis de segurança. Uma_ delas o Decreto n~" 898, estabelecendo a pena
de morte e prisão perpétua. Quero me ater a uma afirmativa de V. Ex.~, professor Evaristo, sobre a prisão preventiva que a Lei de Segurança permíte que seja decretada
por um Delegado de Polícia e não por um Juiz. V. Ex•
"afiimou que a: príSão é legal, porque a lei a prevê. No entanto, parece que esta prisão conflit.a com o art. 153 da
Constituição Federal, capítulo "Dos Direitos e Garantias Individuais", em que preceitua que o cidadão só
pode ser preso nos casos de flagrante delito ou crime ínafiançável. E que manda ainda que a prisão seja comunicada ao Juiz, no prazo de 24 horas, que a relaxará se a
considerar ilegal. Por outro lado, o Código Penal não estabelece o princípio da decretação da prisão preventiva.
É o mesmo que a Constituição estabelece em relação à
intervenção federal nos Estados; o princípio é o da não
intervenção. Diz a Constituição: ..A União não intervirá
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nos Estados, salvo ... " E o Código; ..o Juiz não decretará
a prisão preventiva salvo ... " e estabelece os casos excepcionais.

Conflitando coffi a Constituição, Professor, é evidente
que toda a lei de segurança subsiste ao amparo da nortl}_a
constitucional. Isso que o Senhor disse, ontem, em Porto
Alegre, e que se chama de emenda e_ que agasalha todo o
lixo, toda a lixaria da legislaÇãO excepcional, ainda em
vigor, ao amparo dessa emenda esdrúxula, que, na realidade, não constitui Constituição, mãs--qUe é o princípio
basitar da norma jurtdica em vigor no nosso País,
A minha primeira perguri.ta é o seguinte: Pessoalmente: depois de ter estudado tanto, com V. Ex•, com o Professor Pellegrino, com o Professor Nelsc;m _Carneiro, com
o Professor Heleno Cláudio Fra-goso- que oS leio, desde os meus tempos de ginasiarto, lá no meu Estado no
Amazonas - cheguei à conclusão ób_via qUe chegou a
Nação, que é indispensável a revogação pura e simples
da lei de segurança. Mas, revogando-se a lei de segurança nacional, como legislar sobre outra lei que defina
os crimes contra a segurança do Estado, ao amparo da
Constituição atual? Que aTéin de desCrever-a COffi{)etêll~
cia do Conselho de Segurança Nacional, já m-enciO-rlãda
por V, Ex', diz. que toda pessoa natural ou jurídica, é responsável pela segurança nacional nos termos definidos
em lei. Então, qualquer lei de segurança a sair deste Congresso, terá de obedecer forçosamente o primado da
ConstituiÇão, que preceitua, -que afirma, que -estabelece
que toda pessoa natural ou jurídica ê responsáVef pêla Ségurança nacional, nos termos estabelecidos em lei, isto é,
uma nova lei de segurança nacional ou de segurança con- tra os crimes do Estado~
Fica a pergunta, como conciliar?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- QuerO interromper um momento V. Ex' para convidar o Senador
Teotônio Vilela a tomar parte de nossos trabalhos. Já
que falamos aqui na defesa, na revogação- da Lei de Segurança Nacional, ninguém melhor que o Senador Teotônio Vilela para participar.
U SR. FÂBIO LUCENA- Professor, resumiildo a
indagação, são duas situações inconciliáveis a da ordemconstitucional com a Javratura de uma lei de segurança.
Pergunto: é possível fazer uma lei de segurança que atenda aos interesses democráticos do Estado sem uma As~
sembléia Nacional Constituinte qUe promulgue,.que decrete uma nova Constituição democrática?

O SR. ANTONIO EVARISTO OE MORAiS FILHO
- Senador, antes eu gostaria de dizer que sintQ-me. extremamente honrado com a- presença aq-ui, desse peregrino da Hberdde que é o Senador Teotônio Vilela.
O SR. FÁBIO LÜCENA- Professor permita-:me?
Assim que o Senador Teotónio Vilela adentrou, com~
cei a fica-i' tímido, a ITcar nerVOso, porqu'e constitui ouS3.día de um Senador da minha inesPreSSiVidad~. formu"!ar
conceitos jurídicos e polítícos na presença do pai da-restauração democrática em nosso País. É a homenagem
que presto ao Senador Teotônic Vilela.
O SR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO
- Senador, foram, como não poderiam deixar de ser,
muito agudas as observações feitas por V. Ex~. Primeiro
em relação à prisão previSta no art. 53, -eu gostaria de
ponderar que não se trata de uma previsão preventiva,
no sentido estrito da palavra. É, na verdade, uma prisão
cautelar administrativa, porque a expressão prisão preventiva, juridicamente no sentido restrito, só se usa para
aquela prisão que é decretada por juiz, e esta prisão é de::retada pela autoridade administrativa,
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas é lei que vale?

O SR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO
- Certo, é uma prisão que é preventiva, porque é antes
prisão decorrente de sentença condenatória, é uma prisão preventiva lato sensu; ela seria stricto sensu, seria prisão cautelar administrativa. Eu também, corno V. Ex~,
disse que ela é legal porque estâ na lei.

O SJ3. .. FÁBIO LUCENA- .Acho ilegítima.

O SR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO
~ M•ú é l_ega!. EU taffibém, como V. Ex•, questiono a
const~tuclonalidade dessa prisão. Inclusive, no Congresso erli Manaus, apresentei uma tese nesse sentido, sustentando que dentro da tradição do Direito brasileiro, não
se poderia fac-Ult:ú a-autoridade pol1dal essa prerrogati~
va de pqder pr!!nder uma pessoa, só à autoridade judiciária. Mas, infelizmente, esse nosso ponto de vista é
vencido nos. tribur:tais. Os tribunais entendem que a
Constituição fala: "não se admitirá prisão, salvo em flagrante delíto ou decretada por ordem escrita de autoridade competente..Como a Constitui~ão não fal~, autori--dade judiciária co-mpetente, conclui Q entendimento majoritário, que também a lei pode outorgar à autoridade
administrativa o direito de decretação dessa medida cautelar.
Quarito a essa-última qU:es.tàà formuiada por V. Ex',
não há dúvida que o ideal seria que a nova lei de segurança, jae permhir que isso perdure. O que é urgente e
necessário é revogar-se essa lei e promulgar-se outra, ain- ·da que na vigência desta Constituição, .que tem essa frase
que V.- Ex.~ anoto.u,_frase..que não diz nada, "Toda apesSoa é responsável pela Segura-nça Nacional nos termos
da Lei." Ora, se é nos termos da lei essa responsabilidade
Sér:i. tioS termos da nova lei, que espero venha a ser conciliável com o r-egime democrático.
O SR. FÁBIO LUCENA- Professor, para completara indagação, O que o Sr. acha da pura e simples revo:
g.açào da Lei de Segurança e da remissão dos crimes de
sedição, de traição, pura e simplesmente para o Código
Penal, sem uma nova lei de segurança?

O SR. ANTONIO EVARISTO~DE MORAIS FILHO
É a posição que foi sustentada hoje pelo eminente
Prcsid~nte do Instituto, Dr. Laércio Pellegrino, e foi a
proposição aprovada pelo Conselho Federal da Ordem
dos Advogados, num parecer elaborado por uma comi_s~ _
silo, dã qual fiz parte, e de que foi relator o Conselheíro
Jorge Tavares, foi exatarnente nesse sentido. Ocorre que
o-nosso Código__ .Penal vigente, como salientou o e:minente Dr. Laé~cio, não prevê esses crimes, porque o nosso
Códig.õTOt elaborado em !~MO e fez remissão, no que diz
respeito aos crimes c-ontra o Estado, à lei de segurança,
então vige[Jte.
_ De maneira que, se houvesse a pura e simples revogáção da Lei de Segurança, alguns crimes contra o Esta-do, que têm de ser punidos, como a traição, espionagem,
deflagração de guerra civil, a tentativa de mudança da
constituição por meios v:iolentos, enfJ.m, são fatos que
constituem elícito penal, tradicionalmente e, corno disse,
ficariam impunes. Então, essa lei deve ser revogada por
uma nova lei que a substitua . .1! assim que entendo que se
deva operar a revogação da lei de segurança, através da
leitura da promu!gação de.uma nova lei, coisa que ê fácil
em .termOs purameiüe técnicos. Não estou falando em
termos legislativos e pOlíticos. Se quisessem fazer uma lei
de segurança agora, eu não me proporia a ajudar, porque não gostaria de co~participar de nenhuma lei de se_&urança, não gos.taria de ter o meu nome vinculado a nerihuniil. lei de segurança, por mais liberal que ela fosse.
Mas, se quisessem fazer bastava restabelecer a Lei n<~
1.802 de 53, eliminando alguns dispositivos, que me parecem tambl!m antidemocráticos, e se teria uma lei de segurança satisfatória, que daria pil.ra as necessidades, por
enquanto, até que viesse uma assembléia nacional de
--crmstituinte e que estabelecesse outras diretrizes e se fizesse uma outra lei de segurança. Ou se encartasse, como
SUgeriU V, Exf -o Dr.~-LaéfCio Peüe,SriilO, ·ou se encartasse,
à semelhança do que ocorre na ltália, na França e na
Ãfemanha - soube hoje pelo Laércio - se encartasse
esses crimes no próprio corpo do Código Penal.
-

O SR. FÃBIO LUCENA- Professor Laércio, o Sr.
acha indispensável a ex.istência de uma nova Lei de Seguni.rrça Ou o Sr. entende que a Nação atingiu a um estágio
dC.dViliz.ação capaz de banir esse co·n-ceito de ~egurança
nacional, inter-na e externa? Ou o Sr. advogatia a adoção

de reformas no Códígo Penal, na lei substantiva penal
brasileira, para que somente nele se contivessem os delilos contra a segurança do Estado, sem se falar em lei de
segurança nacionaL
NessuS- reformulaçoes do Código Penal, quais seriam
4tS medidas jurídicas que submetessem as autoridades
constituídas também às cominações legais de segurança
nacional, não cõm o nome de JCi de segurança nacional,
mas Com o nome de Código Penal?
O SR. LAÉRCIO PELlEGRINO- Eminente Sena~
dor. cu entendo, inclusive de acordo com a tradição do
Direito material, no Brasil, que esses denominados delitos devam ser incluídos :no Código Penal. Assim foi no
primeiro Código Penal que nós tivemos, o .d.e 1830, Código do Império, lá V, Ex~ vai verificar que.estào todos os
crimes contra a segurõ:"~nça do Estado, interna e externa.
E no primeiro Código da Rep]Jbliça, de 1890.
De modo que, isso já é_da .tradição do Direito Penal e
do Direito MateriHl no Brasil. Ao inicio da minha exposição, aventei .aquela oportunidade, que já temos um código, um antiprojeto ·da parte geral do Código Penal, do
Código de Proces!So Penai e da Lei de Execução Penal,
então, parece-me, seria esse_o momento oportuno de elaborarmos também o projeto da parte especial. E nessa
parte especial incluirmos esses delitos. Esta é a hora, este
é o momento.
-O SR. FÁBIO LUCENA- Sem falar e·rn Lei de Segurança Nacional?

O SR. LAÉRCIO PELLEGRINO -Claro, sem fal;umos em Lei de Segurança Nacional. Porque, na verdade, esta lei, e o meu eminente colega Evaristo de Morais
F'ilho·. com a sua experiência profissional, mostrou a todos nós advogados militantes, principalmente para mim,
na condição de Presidente do Instituto dos Adyogados
Brasileiros, que tem toda essa tradição de preito e derespeito à liberdade, em nosso país, que, realmente não há
COndição de s.e conceber mais essa lei no regime que se
qualifica de.democrático. A- pergunta que V, Ex' fez, por
e;(emplo, ao eminente colega Evaristo, sobre esta prisão
decretada pela autoridade encarregada da investigação, é
realmente um absurdo e eu a considero inconstitucional.
Porque, pela constituição vigente ou emenda que estâ vigendo, a prisão só poderá ser efetuada em flagrante delitõ ou decretada pela autoridade judiciária. A autoridade
de que a Constituição fala é a judiCiária, ejâ há, inclusive; jurisprlldê"ncia do Supremo Tribunal Federal nesse
sentido. Mas nesta lei - agora a título de curiosidadeessa que está vigendo, que está em vigor, ela tem, realinente, Um- diSpositivo, quando fala dessa prisão decretada pela autoridade, que nos causa uma repulsa muito
grande. t quan~o diz: além de. dar a faculdade à autoridade policial de decretar a prisão, ela diz o seguinte, no
artigo n"' 53, "que essa prisão por 30 dias", quer dizer a
autoridade instaurou o Procedimento policial, ela já decreta a prisão ou custódia do iil.diciado. E vem mais isto aqui é repugnante mesmo, é repugnante- "Tazenô~o
comunicação reservada à autorid_l:l~~judiciáiia". ComunicaÇão reservada ... Ml,ls, como conceder-se um dispositivo como esse, em que se tira a liberdade de um cidadão,
infringini::lo-se a declaração universal dos direitos dos ho~
mens, de que o Brasil é signatário, em que diz que todo
réu é presumível e inocente, que o presunção da inocência- como disse o grande Mananccro- é um principio
de eterna justiça, E vem esta lei e diz: tira-se a liberdade e
Iii estâ: ''comunicação reservada", .. Mas, como senhoras
c senhores, admitir-se isto numa lei vigendo num regime
qU:e se diz democrático?
O SR. FÃBIO LUCENA Não querendo
interrompê-lo, professor; ''presumivelmente inocente''
- diz a dec.laraçào - até ser julgado por um tribunal
imparcial". O Sr. considera imparciais os tribunais que
julgam os pobres indiciados na Lei de Segurança?

O_SR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO
- Bem, é cof!diçào essencial, a esses tribunais, a impar~
cilidade e a isenção. Mas eu ainda gostaria, eminente Se-
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nadar, completando a pergunta anterior, para que não
percamos o desenvolvimento, quando V, Ex• fez uma
pergunta, anteriOnnentC, que tem um poilto que conside-:
ro da maior importância: é que quando se fala em defesa
do Estado, nós devemos conceber es_sa defesa do Estado

em defesa da Nação, dos bens maiores da nacionalidade.
V. Ex• tocou num ponto que eu reputo .da maior impOr~
tância. i! que esSã responsabilidade que vai ser dada, que
é dada, não é só plinCo -cidadão comum, é também para
aquele que detém o poder, esse também tem responsabilidade para com o Estado.
E nóS tem-os aqui um exemplo frisante da fiossa tradição, que é do nosso Código Penal de 1890, que tem um
dispositivo, da maior importância, que merece a no-ssa
lembrança, em que por ele também seriam responsãveis
aqueles que estivessem no poder. No nosso Código Penal
de 1890, no art. 101, dizia o seguinte: "Compromet~r, el!l
qualquer tratado ou convenção a honra, a dignidade ou
os interesses da Nação". Então, na vigência desse Có_di~
go Penal, o Ministro, se- ele nuril tra.ta-do, numa convenção, prejudicasse os interesses-da Naçãq, ele também
poderia responder pelo crime. E quando sabemo~ que hã
homens que ocupam postos na administraÇão pública e
que estão ai a assinar tratados, contratos, que nós-sabemos que afetam os interesses da Nação? -0 SR. FABIO LUCENA- Em que dispositivo da
Lei de Segurança atual estão inclufdos o-s Ministro:s_da
área económica?
O SR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO
- Pois é, infelizrriC:n-te, -etriíriente SéifádOr, não se pode
aplicar a esses Ministros da área econômica.
O SR. FÃBIO LUCENA- Mas eies estão ii1Curs0s
na Lei de Segurança atual?
O SR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO
- Claro, mas se nós tivéssemós já o C6çligo Peiiãl ele
1890, nós já te~íamos aqui a figUra tJpi~á, eles poderiam
ser enquadrados, porque a rrgura: e típica eõ -artfgo é Claro: --comprometer em qualquer tratado" - aí
subentende-se que contrato também pode ser incluído.. os interesses da Nação", os interesses-ecOnômiccis ~]'f.:.
nanceiros.

OSR. FÁBIO LUCENA -Permita~me, mas aLei de
Segurança atual fala em comprometer o nome e.o bom
conceito do Brasil, logo-, eles estão enquadrados: o Sr.
Delfim Nctto, o Sr, Galv~(!.s, o Sr. Langoni, estão enquadrados na Lei de Segurança, sujeitos a processo-crime
por iniciativa do Procurador~Geral da República. b em
grau de representação ao Sr. Ministro da Justiça.
O SR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO

-- :t como eu disse, respondendo à inteligente pergunta
de V. Ex', nós temos que ver_os interesses da Nação, são
os interesses maiofes do País. E quando se fala nos interesses maiores, são todos os interesses que itós queremos
preservar, e aqueles que detêm o poder, no meu entendimento, por muito mais razão.
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O SR. FÁBIO LUCENA- Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo ao professor Evaristo Morais Filho que,
ao invés de se reformar-O artigo 33 da Lei de Segurança
atual, o maisj~J,sto, o mais magnânimo, o mais majestáti- co seria a concessão de anistia aos presos condenados
por Lei de Segurança. Esta sim, seria a medida juSta e
m-ajf:siiltlca~ sobreiúdo,- mãjestáiica.
OSR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO
-V. Ex• veja, como o diãlogo é profícuO. Eu venho trabalhando nesta idéia - porque estou preocupado realmente com os jornalistas que estão presos, que estão
ameaçados de ir para a prisão - e venho trabalhando
nessa idéia. De imediato, um ilustre parlamentar apresenta um projeto de lei que seria aprovado em regime de
urgência, porque todos parlamentares entendem que os
jornalistas não devem ficar sujeitoS à Lei de Segurança.
Eu venho pensando num projeto que diga que, se o crime
- for praticado pela imprensa, aplica-se a Lei de Imprensa
e isso retroagiria, -e eles seriam soltos. Mas, poder-se-ia
fazer uma coisa muito mais sim-ples: revogar o artigo 14 e
o ::trt. 33, gue n~o t~m nada a_ ver COIJl Lei de Segurança.
A Segurança Nacional não ficará-prejudicada, porque
esses dois artigos são uma excrescência dentro da L_ei de
Segurança; ofensa a Ministro de Estado, a Presidente da
~epública e a- divulgação de fato tendenCioso, etc. tudo
ísto é previsto ·na Lei de Imprensa. Então, para superarmos, de momento, o problema, isso iiripHcaria numa
anis~ia verda~eira_. Só que, infelizmentc::._sa.lvo equívoco
meu, a Lei,aEmenda Constitucional, nao permite. que o
projeto de anistia tenha iniciativa de outra pessoa que
não seja o Presidente da República. Mas, se revogásse-rito:> esses doiS dispositivos, estaríamos fazendo uma
ailistia branca e superando o problema. Não sei qual é o
ponto de vista dos Srs.

OSR. LAÉRCIO PELLEGRINO- Eu queria fazer
um adendQao meu eminente amigo e colega Evaristo de
MQr_ais Filho, porque realmente quanto a e_ss_es dois disp-ositivos não há como mantê-los. E- queri8-aúi_s_centar o
seguinte: esse art. 33 que diz: "ofender a honra. e a dignidade do Presidente ou do Vice~ Presidente da República,
dos Presiderltes do Senado Federal, da Câmarã- dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, Ministros de Estado e Governadores, por exemplo, eles já estão previsw
tos no Código Penal comum e na Lei de imprensa. Então, nós temos aqui também uma le[ repetitiya, ela tipifica um fato~ E digo mais, no Códigci Penal comum e na
Lei de Imprensa, esses crimes praticados contra a honra
do Presidente da República, já têm uma agravante da pena, já têm um aumento de pena de um terço. Então, esse
crime já está previsto no Código Penal, na Lei de Imprensa, aumento da pena de um terço e ainda vem o mesmo crime na Lei d_e Segurança Nacional? Mas, então,
para qué isso? Realmente, a idéia do Evaristo é objetiva,
é incisiva, vamos acabar com esses dois dispositivos.

O SR. FÁBIO LUCENA -Sr. Presidente, estou inscrito para o Expediente de amanhã e, com sua permís-

Maio de 1983

são, vou apresentar o projeto, revogando os arts. 14 e 33
da Lei de Segurança.
Professor Evaristo, uma última pergunta, sei que jã es~
tou sendo ...
O SR. ANTONIO EVARISTO DE MORAIS FILHO

"'- t uma hOnra para nós sermos indagado por V. Ex•
O SR. FÁBIO LUCENA- Qual é o crime, à luz do
Código Penal, que comete o M_inistro da Justiça, quando
recorre ao art. 50 da Lei de Segurança?
O SR. LAÉRCIO PELLEGRINO - Bem, aí é como
disse o Evaristo, e nós sempre abordamos esse problema,_
que é o da legalidade e o da legitimidade. É como disse o
Evaristo, estã a lei, a lei estã vigendo, a lei está em vigOr.
Então poderíamos dizer que a norma é legal, mas não é
legítima. De qualquer maneira, no ordenamento jurídico, há uma norma legal, nós entendemos que ela não é
legítima, mas temos que reconhecer que é uma norma lew
gal, porque existe uma lei que estã em -vigor ·no País, qUe
foi aprovada pelo nosso Congresso, embora no regime
de urgência e por decurso de prazo - é claro que ela não
foi nem votada, fõi por decurso di prazo- nós todOs reconheceffios -e pfoclamamos isso, é uma norma legal mas
entendemos que ela não ê realmente legítima.
O SR. FÁBIO LUCENA - Mas ele não comete cfíme contra o património? Porque causa prejuíZo à einpn!Sa, quando ele manda invadi i um jornal e apreender as
suas edições.
O SR. LAERCIO PELLEGRfNO- Pois é, mas in(ilizmente, eminente Senador Fábio Lucena, essa é a realidade. Hã uma norma que lhe dá suporte, que lhe dá respaldo para agir.
O SR:-FÃBIO LUCENA- E que lhe permite ser um
criminoso legal.

O SR. LAERCIO PELLEGRINO- Permite a ação.
Lamentávelmente, a lei está em vigor, ela vigora e lhe dá
esta_ faculd~de .
O SR. FÃBIÕ LUCENA- Veja V, Ex•, a Lei de Se~
gurança estabelece até a figura do crime legal, que é O
caso do Art. 150.
Muito obrigado e ciesculpe·rrle qualquer coisa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Eu quero
agradecer, ao encerrar os trabalhos, as contribuições valiosas que trouxeram para o estudo dessa matéria, os
professores Laércio Pellegrino e Antonio Evaristo de
Morais Filho e significar a ?legria especial de ter presen.
te, aos nossos _trabalho, essa figura que Evaristo de Mow
rais Filho bem definiu cOmo. ••o peregrinO da liberdade",
que é o ·nosso -querido e semp-re presente Senador Teotôri1o -vitela.
Está encerni.da a presente reunião.
( Le~·an/awse a reunião às 12 horas e 15 minutos.)
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Fa~u saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Pn.::sidcnte, promulgo a seguinte

RESOLl:ÇÃO N• 217, DE 1983
Autoriza a Prefeitura 1\·lunicipal de Arraias, EstaK
do de Goiás, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 20.726.000,00 (vinte milhões, setecentos e vinte e seis mil cruzeiros).

SENADO

FEDERAL

SUMÁRIO
l-ATA DA 71•SESSÀO, EM
20 DE MAIO DE 1983

rend:.l própria, e dá outras providéncías.

1.2.2 - Discursos do Expediente

1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projetos

- Projeto d~ Leí do Senado -fi9
93/83, de autoria do Sr. Senadoi
Nelson Carneiro, que introduz alteração na Lei n"' 3,807, de 26 de
agosto de 1960, no capitulo concer~
nente aos dependentes do_segurado.

SENA DOR
GASTA- O
MULLER, como líder- Carta-

aberta do candidato do PMDB ao
Governo do Estado de Mato Grosso, Padre Raimundo Pombo, dirigida ao Senhor Presidente da RepúbliL!a a respeito de fraudes eleitorais ocorridas naquele Estado.
SENADOR HELV{DIO NUNES- Reforma tributária.

1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senad.o n<?
94/83, de autoria do Sr, .senador
Roberto SalUrnino, que dá nova
redução ao parágrafo único do art.
5~ da Lei n<:> 3.373, de 12 de março
de 1958.

- Projeto de Lei do Senado nQ
95j83, de autoria do Sr. Senador
Álvaro Dias, que circunscre_ve_.à
pessoa do marido inadimplcnte a
conseqüente restrição de crédito,
quando a respectiva mulher possui

- Emendas da Câmara- uo -Projeto de Lei do Senado n9 l 18/74,
(n9 914/~0. na Câmara dos DeputUdos), que define os crimes deresponsabilidade do gov-ernador e dos
secretários do GoVerno do Distríto
Federal, e dá outras providências.
Votação adiada por fCJlta de quorum.

..:...·pr-bjC-iõ de Lei da Câmara n~
139/82, (n' 6.094/82, na Casa de

Art. l'-' Ê a Prefeilura de Arraias, Estado de Goiás,
nos termos do art. 2'í> da Resolução n'i> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar opemção de crédito no valor de Cr$ 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 Social - F AS, destinada à implantação de galerias de águas pluvi:.1s, guias e sarjetas, naquele Municípiõ~ 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, 20 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

origem), de iniciãtiva do Senhor
Presideli-te dô.l República, que ~tua
liza o valor da pensão instituída
pela Lei n~' 3.13Q, de 3 de maio de
195f Votação adiada por falta de
quvrum.

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

-Projeto de Resolução n~'
265/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Umariza1 (RN) a elevar em Cr$ 20.004.000;oo, o montun'te de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguari, Estado de 1\·Iinas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 49.780.000,00 (quarenta e nm•e milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros).

- ProjetO de Resolução Õ~' l/82,
que autoriza a Prefeitura Munici- pai de Galilêia (MG), a elevar em
Cr$ 36.593.900,00, o montante de
sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n'i>
12/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Paula Cândido
(MG), a elevar em Cr$
18.296 ..250,00,. o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada
por falta de quorum.

RESOLUÇÃO N• 218, DE 1983

Art. l\' É a Prefeitura Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, nos terinos do art. 2~' da Resolução
n\' 93, de 11 de. outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrJ.
49.780.000,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e oitent<~ mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à irriplantaçiio de galerias pluviais, meios-fios e construção de um
entreposto comercial, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2\' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 20 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
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- Requerimento nl' 670/83,
para Oficio nl' S/23/82, do Prefeito
Municipal de Mauá (SP), solicitan~
do autorização do Senado Federal
a fim de que possa contratar operação de empréstimo externo, no
valor de US$ 4,000,000.00, para
-Projeto de Resolução nl'
aplicação no sistema viãrio daquele
88/82, que autoriza a Prefeitura
município. Votação adiada por falMunicipal de Nova Rezende (MG) -=- ta d~QUóruin:
a elevar em Cr$ 65.067.975,00, o
- Redação Final do Projeto de
montante de sua dívida con~olida
Resolução n<1 ii5/81, que- autoriza
da. Votação adiada por falta de
a Prefeitura Municipal de Caratinquorum.
ga (MG), a contratar operação de
-Projeto de Resolução
c ré dito _no valor _de Cr$
n'i' 30(83, Que -ãiitoriza_a Prefeitura
307.251.000,00. Aprovado. À proMunicipal de Itiquira (MT) a elemulgação.
var em Cr$ 8Ll23.270,29, o montante de sua dívida cons_plidada.
- Redação Final do Projeto de
Votação adiada por falta de quoResolução n<1 216/81, que autoriza
rum.
a Prefeitura Municipal de C!aro

- Projeto de Resolução nl'
28/82, que autoriza a -prefeitura
Municipal de Caraí (MG), a elevar
em Cr$ 43.378.650,00, o niontante
de sua dívida c_onsolidada. Votação
adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n'i'
33/83, que autOriZa a- PrefeitUra
Municipal de Barroso (MG), a ele.varem Cr$ 173.514.600,00, o montante de sua dívida consolidada.
Votação adiada por falta de quorum.
-Requerimento n<1 506(83, solicitando a convocação do Ministro
Chefe do Serviço Nacional de Informações, General Octávio
Aguiar de Medeiros, para, perante
o plenário do Senado Federal,
prestar esclarecimentos sobre as
atividades daquele órgão. Votaçio
adiada por falta de quorum.

no sentido da criação de um serviço
de creches no Senado.
SENADOR GUILHERME
PALMEIRA- Suicídio-do empresúrio nordestino Antonio Carlos
Menezes. Estado de pré-falência
das atividades açucareira e alcooIeira de Alagoas, face a escassez
-dos recursos destinados ao custeio
agrícola naquele Estado.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Reiterando solicitação ao
Presidente da CEF em favor de antigos economlárlos que atualmente
servem naquela empresa.

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

dos Poções (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
30.725.100,~00. Aprovado. À promulgação.

2 - DISCURSO PRO FERIDO
EM SFSSÃO ANTERIOR
Do Sr. Henrique Santillo, pronunciado na sessão de 19-5-83.

-·RCiliu;ão Final do Projeto de
Resolução n~' 217/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Divin6po!is (MG), a contratar operação
de créditQ no valor de _Cr$
460.876500,00. Aprovado. À promulgação.

3-ATO DO PRESIDENTE
DO SENADO
N9 42, de 1983 (Republicação)
4- ATAS DE COMISSOES
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A discriminação tem qUe ser abolida e é isto que estamos busc<Jndo, em projeto de lei inspirado na sugestão
de lei inspirado n<l sugestão a nós oferecida por D. Zeia
Pinto Rezende_, atenta eleitora residente no Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1983.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
(lei Orgânica da Previdência Social)

Art. 1 I. Consideram-se dependentes do segurado,
para os efeitos desta lei:
I - a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer
condição quando inválidos ou menores de 18 (dezoito)
anos, as ftlhas solteiras de qualquer condição, quando
inválidas ou menores de 21 (vinte e um anos);
II - o pai invâlido e a mãe;
Hl- os irmãos inválidos ou menores de 18 (dezoito)
unos e as irmãs solteiras, quando inválidas ou menores
de 21 (vinte e um) anos.
§ J9 O segurado poderá designar, para finS de percepção de prestações uma pessoa que viva sob sua dependência económica, inclusive a filha ou irmã maior,
solteira, viúva ou desquitada.
§ 29 A pessoa designada apenas fará jus à prestação
na falt::~ dos dependentes_ enumerados no item I neste artigo e se por motivo de idade, condições de saúde ou encargos domésticos, não puder angariar meios para o seu
sustento.

5-MESA DIRETORA

1.4- DISCURSOS APÚS A
ORDEM DO DIA

6 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

SENADORA EUNICE MICHILES- Sugestão de S. Ex' à Mesa,

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de LegiSlação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO No 94, DE 1983
"Dá nova redaçào ao parágrafo único do art. 59 da
Lei n9 3.373, de 12 de março de 1958."

Ata da 71' Sessão,
em 20 de maio de 1983
I• Sessão Legislativa Ordinãria
da 47• Legislatura

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO No 93, DE 1983

Hfntroduz alteração na Lei n<1 3.807, de 26 de
agosto de 1960, no capítulo concernente aos dependentes do segurado."
O Congresso Nacional decreta:

Presidência do Sr. M oacyr Da/la
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. AC8AM-SE PRESENTES OS SRS. SENAPORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Raimundo -Parente -:--HéliO Gueiros-Alexandre Costa -_Jo_ão_Ca_stelo- Alberto SilvaHelvídio Nunes - Almir Pinto - Martins Filho Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal
Jurema- Nilo Coelho- Guilherme Palmeira-- Luiz
Cavalcante- Albano Franco- Passos Pôrto- Jutahy
Magalhães- João Calmon -José Ignâcio . . ;.;. . Moacyr
Dalla - Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Amaral
Furlan - Henrique Santillo - GastãO Müller - J.os_é
Fragelli - Enéas Fãiiii - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Moaçyr DaJla) - A lista_ de
presença acusa o c~mparecimento de 32 Srs. Senadores,
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, jniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.

Art.l~' Ojncisoi,doart.ll,daLein93,807,de26
de agosto de 1960, passa a vígorar com a seguinte redação:

'-'I- o cônjuge, o companheiro ou acompanheira, desde que a união dure há mais de cinco anos, os
filhos de qualquer condição menores de dezoito
anos Ou inválidos e a~ filhas de qualquer -coildição
menores de vinte e um anos ou _invâlidas."
Art. 29 Esta Lei entrará e·m vigor na data de sua
publicação.
Art. 3'i'

Revogam-se as disposições em- contfáiio.

-0 Congresso Nacional de_creta:

Art. I'? Passa a vigorar com a seguinte redação o parágmfo único do art. 59 da Lei n<:> 3.371, de 12 de março
de 1958:

Parágrafo único. Fará também jus a pensão
temporária, mesmo que O ex-segurado haja falecido
anteriormente à vigência desta lei, a filha solteira,
maior de vinte e um anos à data da promulgação
desta lei."
Art. 2'? Entrará esta Lei em vigor na data de s~a
publicação, revogadas as disposições em contrá.rlo.
Justificação

AtendemOs, com a apresentaÇão do presente projeto,
solicítação, plenamente justa e procedente, que nos formulam numerosas interessadas.
De fato, têm sido freqUentes as decisões do Tribunal
Federal dos Recursos em favor de tal pretensão como_se
vê da transcrição do seguinte acórdão:

Justificação

O incíso I, do art. li, da LOPS, além de consagrar inaceitável discriminação, conflita com a idéia ou o conceito
jurídico do beneficio da pensão, que é garantir a sobrevivência dJ:lS pessoas que dependerem do segurado, ap_ós a
sua morte (art. 36, da mesma LOPS).
C6tn eleitó, -pelo que ali está estabelecldo o marido de
~egurada da Previdência Social somente será seu c;tependente se estiver inválido, enquando que a mulher do segura~o é sempre sua depende~!~m qualquer restrição.

"AC n9 52.472 (Ação Sumaríssima) MG- Relator: __ Sr. Min. Washington Bo[ivar Brito. Apte: IPASE. Apelada: Raimunda Nascimento. Advogados:
Drs. Paulo Moreira Corrêa e Cleyton Pra~o.
EMENDA- Pre-vidência Social. IPASE. Pensão.
Filha Solteira e maior, sem investidura em cargo
público. Prescrição de 25 anos para habilitação.
I) A extensão do benefício da pensà~ temporária,
além do antigo limite de 21 anos, para a filha solteira do segl,!_rado, tem apenas como condição que ela
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não ocupe cargo público permanente (Lei n9 3.373,
de 12 de março de !958, artigo 59, parágrafo único).
2) Nascendo o direito da autora dirctamente da

nova disposição legal, da vigência da lei nova e não
da data do óbito é que se conta o Prazo prescricional, que é de vinte e cinco anos para habititação aos
beneficias do seguro social ou privado (Decreto-lei
nl' 2.865, de 12-12-40, art. &6)."
Para evitar, portanto, que Os beneficiários desse dispositivo legal para verem reconhecido o seu direito tenham
que recorrer ao Judiciário, em face da intransigência, a
respeito, da Previdência Social, formulamos o presente
projeto que nada mais faz do que tornar explícito um direito já legalmente assegurado.
Sala das Sessões, 20 de maio de i 983. _,.,..,... Roberto Saturnino.

LEGISLAÇÀOCITA/JA
LEI N• 3.373, DE 12 DE MARÇO DE 1958

Dispõe sobre o Plano de Assistência- ao Funcionário e sua Família, a que se referem os arts. 161 e
256 da Lei nP 1.711, de28 de outubro de 1952, na parte que diz respeito à Previdenciil.

Justificação
Reapresentamos ldéia por nós lançada na Câmara dos
Deputados, em 1979, por sua validade permanente.
A mulher casada, com rend3: Própria decorrente de
trabalho assalariado, atividade comercial independente,
ou rendimento de capital, não deveria, em princípio, sofrer qualquer restrição crediticia em_ virtude de eventual
inadimplemento obrigacional do marido.
Entretanto, o que acontece, até com certa freqüência,
é que mulheres casadas - professoras, funciqnárias
públicas, trãbaJhaCiorãs em gera!, até com regular atividade cOriiàCial ~ÚJtô.noma, têm sofrido decepções e vexames ao pleitearem créCÜio ·pira aquisição de bens no comércio, ao sefem informadas da imposstbilidade de comprar em prestaÇ-ões -põi- inadimplência cÕnt~rrlaz de seus
-maridOs.
O nosso projeto cuida, justamente, de circunscrever o
abalo de crédito por inadimpléncia,_ à pessoa do marido,
nos casos em que a mulher tem renda própria e pode, ela
mesma, sem a ajuda daquele, oferecer garantia suficiente
e suportar o encargo correspondente ao crêdito.
A restrição de crédito contra a mulher que possui renda própria passa a ser considerada ilícito civil, sujeito o
autor a reparar os danos sofridos.
'Sala das Sessões, 20 de maio de 1983, -Álvaro Dias.
(À.~ Comissões de Constituiçdo e Justiça e deLe. jJlSlação Social.)

Art. 5ço Para os efeitos do i:trfigo anterior, considera-_
se família do segurado:
I - Para percepção de pensão vitalícia:
a) a esposa, exceto a desquitada que não receba pensão de alimentos;
b) o marido inválido;
c) a mãe viúva ou sOb- dependência económica preponderante do funcionário, ou-pai inválido no caso de
ser o segurado solteiro ou viúvo;
II - Para a percepção de pensões temporárias:
a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou,· se inválido enquanto du:rar a invalidez;
b} o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idB.d~ de
21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquando durar a
invalidez no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo,
sem filhos nem enteados.
Parágrafo único. A fHha solteira, maior de 21 (vinte
e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente.

( Ãs Comf.{sões de Constltuiçao e Justiça, de Legislação Social e de FiirançaS.)
PROJETO DE LEI D() SENADO N• 95, DE 1983
"Circunscreve -à Pessoa do marido ioadimplente a
conseqüente restriçio de crédito, quando a respectiva
mulher possui renda própria, e dá outras providên-

cias."
O Congresso Nacional decreta:
Art. Iço A restrição de crédito contra o marido inadimplente de obrigações não atinge a rríulher,. quando
essa possui renda própria resultante de trabalho assalariado, atividade comercial autônoina ou rendimento de.
capital.
Art. zço A comprovação restrição de crêdito contra
mulher casada nas condições referidas no artigo anterior
cOnfigura ilícito de natureza civil, sujeitando o autor à
obrigação de reparar o dano, na forma da. legislação em
vigor.
Parágrafo único-. As pessoa-s jurídiéas respondem
objetivamente pelos atas de seus prepostos, quando
aqueles resulte o abalo de cré:dito mencionado nesta Lei.
Art. jQ Esta Lei entrará em_ vigor na data de sua
public:J.çào, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallã) -Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr, Senador Gastão
Müller, como Líder.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Como Líder, pronuncia
discu-rso.)- Sr. presidente, Srs. Senadores:
Primeiramente, Sr. Presidente, desejo esclarecer o motivo da minha vinda à tribuna. _E com muita honra que
voífler,--para·q·úe Conste dos Anais e--para-que se torne
pública, neste País, uma mensagem, uma carta aberta do
ilustre e_nohre Padre Raimundo da Conceição Pombo
Moreira da Cruz, candidato a Governador pelo PMDB
de Mato Grosso, que para nós, de fato, teria sido eleito,
não fosse a fraude e a corrupção que campeou naquele
Estado. Nesta carta aberta, o Padre Raimundo Pombo
faz um apelo ao Presidente da República, para que, ainda a tempo, se possa corrigir esta total corrupção nos re-sultados eleitorais de Mato Grosso, na eleição passada.
Eis o que diz o Sr. Padre Raimundo Pombo:

o

segu_in~_e

CARTA ABERTA AO EXWSR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Escreve-lhe o Pe. Raimundo Pombo, que se candidatou ao Governo-do Estado de Mato Grosso pelo
PMDB e de quem certamente V. Ex• teve conhecimenta.
Diversas vezes tentei dirigir-me 8. V. Ex~ entretanto Oão me atrevi.
Hoje, porém, seria um pecado de omissão e trairia o Povo se não escrevesse, esse Povo que espera
ainda muito de mim em Mato Grosso, esse Povo
que espera tudo de V. Ex~ no Brasil. A abertura que
V. Ex' prometeu ao Povo brasileiro não permitiram
que chegasse ao Povo mato-grossense.
Este Povo foi enganado, este Povo foi ludibriado.
Fraudes acontecem em todos os regimes, em to-- dos os países, em todos os tempos, mas as fraudes
de Mato Grosso não têm similares em nenhum tempo e em nenhuma parte do mundo. O Povo de Mato
Grosso está decepcionado. Enquanto outros governadores forãm r6cebidos com festas pelo Povo, na
posse do governo de Mato Grosso só se viam polidais fardados, grande quantidade à paisana e
crianças das escolas obrigadas a comparecer sob
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pena de suspensão. Não nos assemelhamos a um estado brasileiro, mas a uma dessas nações da "cortina de ferro", onde desapareceu o ·direito e a liberda~
de, isto dentro da Nação que V. Ex• governa, Nação
à qual V. Ex• prometeu abertura democrática,
Nação onde V. Ex• disse, que a vontade do Povo seria respeitada ''de qualquer maneira".
No programa da TV Bandeirantes que fizemos
em São Paulo, participou do mesmo o Deputado
Célia Borja. Indagado por Ferreira Neto o que dizia
das fraudes de Mato Grosso, declarou para todo o
Brasil: "aqui não se trata mais de PMDB, de PDS,
de PT ou de PDT ou de qualquer outro partido,
aqui se trata de defender a "Honra Nacional". E
Ferreira Neto contestou: "Mas V. Ex~ é do PDS",
ao que ele respondeu: "Sim, sou do PDS, mas aqui,
repito, trata-se de defender a Honra Nacional".
Por esse motivo, Sr. Presidente, ~ar essa· Honra
Nacional, é que me estou dirigindo ao Chefe da
Nação a quem cabe, mais que a qualquer outro, a
sua defesa e principalmente a defesa da sua Honra.
Não pense, Sr. Presidente que o Povo de Mato
Grosso não tenha reagido. O Presidente do PMDB,
Deputado Ulisses Guimarães foi testemunha quan~
do 8.000 pessoas se reuniram pedindo justiça e se di~
rigiram para íncendiar as urnas, que não estavam
correspondendo à verdadeira votação. Com grande
dificuldade -conseguimos acalmá-los prometendo
que ajustiça seria feita. Conseguimos evitar a catâs~
trofe, pois a policia se achava armada de metralha~
d_oras e teria sido derramado mais sangue do que
aquele do Dr. Celso Quinte!a, que acabou de man·
char o vergonhoso resultado eleitoral de Mato
Grosso e_ que entretantq os culpados permanecem
até agora sem punição. O Povo atendeu, o Povo
confiou na justiça, nos juízes, mas o processo
arrasta-se até hoje e continua num desrespeito sem
igual a esse Povo, que entretanto ainda espera e confia na justiça.
- O juiz da V zona eleitoral, arrolado primeiro
como testenllmh.il.,:-aejlõis como réu, segurou o pro~
CeSso· desde o dia 27 de novembro até 20 _de dezembro, início das férias forenses, julgando em
"causa própria .., admitindo as fraudes e declarando
que o partido não reclaniou em tempo. A única palavra "preclusão" anulou 23 espécies de fraudes e
declarou legítimos e válidor. mais de 150 mil votos
ilegítimos, inválidos e fraudados.
Do dia 20 de dezembro até o dia 28 de fevereiro
as ferias forenses não permitiram qualquer julgamento, enquanto as chaves da cidade e do Estado
foram entregues ao "Rei Morno", paralisando tudo
~."mumificando" o Povo e a Nação. Férias e carnaval atrasaram o proseguimento do processo.
A finalidade de alguns foi retardar o julgamento,
para chegar, como é costume brasileiro ao "fato
consu-mado".

Não pretendemos julgar juízes, jamais farfamos
isso. Há os íntegros na sua totalidade, que não temem o julgamento do Pov.o. Mas hã aqueles, não
falamos de Mato GrossÕ, nem do Brasil, Deus nos
livre, falamos de juizes de nações atrasadas, que por
prop.ínas úaem a justuça e fazendo a toga de escudo, recolhem na cadeia, por Hdesacato à autoridade". que tem o atrevimento e a petulância de dizerlhes a verdade.
Estamos no País do futebol onde todo jogador
que reclama contra a injustiça do juiz, recebe cartão
vermelho. Mas por que não há cartão vermelho
também para juízes de futebol?
Se o meritíssimo juiz não fosse conivente com a
fraude, porque prender o processo durante 30 dias?
Se inocente, por que rlão entregar a outro, como
manda a lei, o julgamento do mesmo no qual funcionou como: rêu, testemunha e juiz?
- Entre os homônimos que levantamos por conipuUidor e de que trataremos adiante, o nome José Ferreira Leite homônimo do juiz em pauta está com o
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título n~> 49.295, secção -001 Cuiabá, título n~> 438.090
secção 245 Cuiabâ, título nl' 8-6.522 secção lO I Cuia-

bá, título n~' 443.106 secçãO 210 Cuiabá e título nl'
67.447- secÇão 002 Paranatinga.
Que em todo o Estado de S~o Paulo com mais de
24 milhões de habitantes hãja 5 José Ferreira Leite
é muitci difíCil, mas Ctiíã.bá com 300 ln i! habitantes_é
"Leite" demais.
O moralista francês Jean de La Bruyêre disse que
"o dever de um juiz é administrar a jUStiça. porém,
seu costume é deferi-la",

f:. isto que está acontecendo em Mato Grosso. O
PMDB entrou com o recurso no dia 27 de novembro, somente no dia 20 de abril, portanto 143
dias depois é -que o TRE marcou o julgamento da
suspeição do juiz da [f zona. Como se sabe essejul~
gamento seria na quarta feira dia 20. O Povo corre
ao TRE para assistir ao que jã -estaVa esperando hã
quase meio ano. Qual não foi o seu desapontamento
quando lá comparece e é recebido por outro juiz
que, com um irônico sorriSse, declara que o proces~
so já tinha sido julgado no dia 19 e que o PMDB
.. não perdeu, só deixou de ganhar".
Anteciparam .. por causa do fefia-do,-,-,
JUStificando-se que tinha publicado no Diário Oficial". Mas o DO foi distribuído às I I ,00 horas da
manhã do dia 19 quando o processo jâ tínha sido
julgado...
_ _
__
O político espanhol Gum-eicTrido Azcãrate dizia:
~·um povo pode viver com leis injustas, maS -é imposstvel viver com tribunais que não adminiSTriiTI
bem e prontamente a justiça".
Todos costumam dizer que "a justiça tarda mas
não falha", além de colocar em dúvida esse "mas
não falha'" devo dizer que "justiça que tarda não é
justiça".
No Talmud está escrito: .. Ai da geração cujos juízes merecem ser julgados".
Sr. Presidente, não é a destruição material de
uma nação, não é a dívida externa, por maior que
seja, não é riem a falta de honestidade do seu executivo; uma nação declara sua falência quando a corrupção invade seus tribunais.
E não havia meios de protestar, Mato Gro_ss_o fõi
amordaçado. A Imprensa que é a defensora do povo, que é a custódia da justiça, essa Imprensa que
nestes últimos tempos, além da tinta escreveu suas
mensagens com sangue, essa Imprensa que se dignificou com seus novos m_ã_rtires, seus novos heróis
que sacrificaram sua vida e sua família, para trans~
mitir ao Povo a verdade, na luta ingrata contra o
despotismo, contra as ditaduras, contra os torturadores, essa Imprensa de Mártires, de Heróis, essa
Imprensa que tem sido a honra de nosso século, em
Mato Grosso deixou de cumprir o seu dever, abandonou suas tradições, desprezou os exemplos herói~
cos de seus colegas, traiu sua nobre missão.
Já seria triste se ela se calasse, mas o que é lamentável, transmitia as notícias destorcidas, escondia a
verdade, difundia o erro ...
Luján _de SªYavedra dizia: .. não há montanh~ tão
alta que não possa ser galgada por um burro carregado de ouro".
Em Mato Grosso não foi a luta do milhão contra
o tostão, foi a luta, cada dia mais desigual, do cruzeiro contra o dólar.
O moralista Jeruda Bonsenyor jâ_ no seu tempo
declarava: "se tens dinheiro, tudo que vês está à
venda".
Todos os jornais, todas as rádios, as dua.:; estações de televisão, tudo foi comprado. E quando
apesar de toda a vigilância escapava alguma notícia
a nosso respeito, a energia da cidade era cortada.
Como foi denunciado na Revista Veja, e ni:í,o foi
desmentido, a TV Cen__tro .América, Canal 4, foi
comprada por duzentos e quarenta milhões de cru~
zeiros (Cr$ 240.000.00U,OO). Os radialistas que ti-

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONA.L (Seção 11)

nham a coragem de dar qualquer notícia nossa,
eram demitidos no mesmo dia.
Com toda Lei Falcão as notícias do embaixador
e do candidato ao governo pelo PDS apareciam
como propaganda de coca cola. E quando nosso advogado exigiu o cumprimento da lei, a televisão começou a declarar: "deixamos de trã.nsmitir outras
notícias porque o PMDB proibiu esta emissora de
informar o Povo".
Os lev::iTúame-ntos todos eram falsos. A Veja declarou que o candidato a governo pelo PMDB em
tempo algum ameaçOu O candidato do PDS nas pesquisas. Foi justamente o contrário.
A prova é que recebemos a visita do 2"-Secretárlú
da Embaixada Americana, encarregado dos assuntos políticos da mesma, que veio especialmente a
Cuiabá para entrevistar o Pe. Pombo e só ele. Com
essa visita certificamo-nos que aquela Nação estava
mais bem informada sobre a nossa vantagem do que
os nossos periódicos nacionais.
Certamente por isso é que o Time dos Estados
Unidos, Le Monde da França, a imprensa do Canadá, da Espanha, da Itália e vãrias vezes a BBC_ de_
Londres fizeram referências às escandalosas fraudes
de Mato Grosso.
Essas fraudes Sr. Presidente, além de vergonha~
sas comprometem V. Ex•, a Democracia e a Aberto~
ra que V. Ex~ prometeu e que o mundo _inteiro estã
aplaudindo. Certamente por isso é que ã imprensa
mundial tem chamado a atenção e está acompanhando as atitudes tanto de V. Ex• como do Judiciário brasileiro.
Não pense que estas denúncias não colocam em
risco a nossa vida. Pelo que sabemos já escapamos
duas vezes, mas não será o amor à vida que nos
afastará de nossas obrigações.
Quais foram essas fraudes?
Nas eleições de 197_8 o eleitorado de Mato Gros-- s-6- foi de 372]32 eleitores tendo votado 273.931,
_uma abstenção de 26,32%.
No censo de 1980 o rBGE apresentou 463.000
alfabetizados- acima de 15 anos. Subtraindo os
33.000 menores teríamos 430.000 aptos para votar.
O TRE entretanto presenteou-nos com 580.000 eleitores- Õu seja 150.000 fantasmas. Por iss·o é que o Es~
tudo ftcou assombrudo.
Não é por ser mato-grossense mas diante do suce
dido Mato Grosso deve ser apresentado ao Brasil e
ao mundo como um modelo de dvismó.~Onde e
quando, numa população de 430.000 aptos para vo~
tar, comparecem às urnas 430.310?
Na I• zona eleitoral reuniram 14 municípios.
Pura que a fraude não fosse notada, pois os homôni~
mos eram visíveis a olho nu, omitiram a publicação
do nome dos eleitores do Diário Oficial, o que, para
nossa feiicídade, eliminou a pala via mágica, que-sal~
va todos os ladrões de urnas, de votos e de eleições:
PRECLUSÃO. Essa palavra, embora já usada pelo
juiz, não cabe muis nos processos de Mato Grosso.
Após vários ofícios conseguimos as listas devotação, espalhadas pela I' zona eleitoral. Usando do
computador, só nessa I• zona aparecem 31.216 homónimos. Somente para mostrar o ridlculo: hã 148
Maria José_ da Silva, 85 João Batista da Silva, 74
Maria Aparecida da Silva, 63}oão Pereira da Silva,
60 José da Silva, 56 José Ferreira da Silva, 55 Maria
Auxiliadora da Silva, 49 Maria de Lourdes da Silva.
Isto só usando o sobre nome Silva que chega a
15.000. O que prova que nas eleições, Mato Grosso
trocou a "selva" pelos "Silva".
Faltariam ainda l3 zonas eleitorais para serem
apuradas, o que permite concluir que os homónimos neste Estado ultrapassaram os 150.000.
Temos comprqvantes de vários diretores e chefes
de repartições do Estado que além de possuir vários
títulos eleitorais, votaram várias vezes.
Está à disposição o nome do secretário de fazenda com dois títulos, dos parentes e irmãos do gover-
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nadar com 4 títulos, sendo que o mais fervoroso é o
médico, coordenador da secretarja de saúde, com
seis títulos, votando com todos eles.
Dia 15 de novembro foi o dia do grande piquenique do PDS. Só na I~ zona mais de 3.000 eleitores,
entre eles menores, abarrotando vários coletivos, tinham como programa: comer, beber e votar. Houve
quem votasse nove vezes. A grande maioria votou
quatro ou cinco vezes. Isso explíca os 18.697 votos
acíma da população só naquelas cinco cidades. A
turma estava faminta para votar. Culpamos o Go~
verno e chamamos-lhe a atenção pois se as eleições
diretas à Presidência da República tardarem mais
que essas a governador, o povo do Brasil vai fazer
como o povo do PDS em MT.
O último título expedido no dia 6 de setembro,
data em que se encerram as expedições dos mesmos,
recebeu o número 459.716. Já l_evantamos títulos
com números de_sde 499.580 até 571.443.
concluindo-se que foram confeccionados contra a
Lei mais de 111.727 títulos.
No processo se declara e se prova que, nos últimos sessenta dias o Meritíssimo juiz da 1' zona, assinou mais de 70.QOO títulos em branco, e que foram
preparados nas repartições públícas como: INCRA,
Procuradoria de Justiça, Codemat, Emater, Codea~
gri, até o 9~' BEC.
Há porém fatos sem explicação:
O Sr. Antonio Barbosa de Novaes possui dois
titulas; um de n"' 439.742 confeccionado no dia 3 de
setembro de 1982 em Vázea Grande e outrõ -n,
457.381 feíto no Livramento, no dia seguinte, 4 de
setembro. Além de ser o mesmo indivíduo, o título
do dia 4 tem a numeração 17.539 vezes menor que o
emitido no dia 3.
Só milagre é capaz de confeccionar de marcha à
ré 17.539 títulos em dois dias. Mas, contra fato não
há argumento.
Parabenizamos nosso Estado, pois enquanto _ou~
tras nações aplicam -inilhões, Mato Grosso não gastou nada para ter o seu homem de seis bilhões de
dólares.
Os dados que passamos a apresentar: população,
alfabetizados. menores são tirados -do censo do
IBGE de 1980. Abstenções 26%. Usamos as siglas
dos partidos, baseando~nos nos votos a governador
havendo pouca diferença para o Senado
Município de Santo Antônio do Leverger:
Habitantes: 11.722- Menores: 5.287- Analfabetos: 2.337 - Abstenções: 1.066 - Deveriam vo~
tar: 3.034. Votaram: PMDB: 2.728- PDS: 4.209Brancos e Nulos: 864-- Total 7.8_12, ou seja 4.778
votantes acima da população.
Município de Barão de Melgaço:
Habitantes: 8.258- Menores: 3.853- Analfabetos: 2.13&-~ Abstenções: 588~ Deveriam votar:
1.174: Votaram: PMDB: 742- PDS 3_~029-Bran
oos e Nulos: 525. Tota1:,4.296, ou seja: 3.705 votan~
tes acima da população.
Município de Acorizal:
Habitantes: 8.616- Menores: 3.425- Analfabetos: 2.755- Abstenções: 633- Deveriam ter votado: 1.803. Votaram: PMDB: 984- PDS: 2.604Brancos e Nulos: 600. Total4.278, ou seja 2.475 votantes acima da população.
Município de Chapada dos Guimarães:
Habitantes: 9.366-- Menores: 4.450- Analfabetos:- 2.464- Abstenções: 533...,... Deveriam ter votadO: 2.0W. Votaram PMDB: 1.803 - PDS: 1.926
-Brancos e Nulos: 414. Total: 4.146; ou seja 2.p6
acima da população.
MunicípiO de Poconé:
Habitantes: 23.359- Menores~ 10.764- Analfabetos. 5.551- Abstenções: 1.831 ~_Deveriam ter
votado.: 5.213. Votaram: -PMDB: 4.005 - PDS:
4.827 - Brancos e Nulos: 635- Total: 9.486, ou
seja 4.273 acima da população. _
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Município de Alta Flore.sta:
Habitantes: 23.Q11-.Men0i-es 10.529.-Analfabetos. 3.579- Abstenções: 2.315 -Deveriam ter
votado: 6.592. Votaram: PMDB: 1.573 - PDS:
5.117 --Brancos e Nulos: 999- Total: 7.872, ou

seja 1.220 acima ele toda a população,
As urnas dessa cidade saíram de avião no dia 16

às 6,00 horas da manhã .e foram entregl.les no Ginásio da Lixeira depois das 18,00 horas. Essa viagem
de a viào se faz em duas horas. As urnas levaram
mais de 12.00 horas.
O interessante é que até o outro can~idato aprefeito do PDS apresentou reCurso e provou que as cédulas foram preenchidas com a mesma caligrafia.

Mas a PRECLUSÃO encerrou o caso.
Só nessas seis cidades a diferença entre eleítores "é
votantes foi de 18.697 votos, suficientes para anular
o pleito em todo o Estado, que não chegou a 14.000
votos de diferença~
O governador anterior teve o desrespeito de ir ã
televisão e declarar.que_ude fato houve fraude, mas
o ladrão foi o PMDB", (palavras dele).
Fazemos questão de mostrar que a votação do
PMDB acompanha a população apta para votar, ao
passo que os votos do PDS extrapolam. E prova~
mos: Em Acorizal os votantes seriam 1.803. Enquanto o Pe. Pombo recebeu 984 votos o candidato
do PDS arrumou 2.604 votos, ou seja 801 votos _a
mais que toda a população.
Em Barão de Melgaço os votantes seriam 1.672.
O Pe. Pombo recebeu 742 votos e o candidato do
PDS arranjou 3.029._ port<into 1.357 votos a mais
que toda a população.
Em Santo Antônio ao Leverger. os- votantes seriam·. 3.034. Pe. Pombo recebeu 2.728 votos e o candidato do PDS 4.209, ou seja I .175 v_otos a mais que
toda a população. E poderianlos multiplicar esSeS
dados em todo o Estado, __ mas estamos tomandO
como exemplo alguns municípios somente da I•
zona eleitoral.
A fraude foi planejada. Os títulos transfe_rid~s,
uns foram roubados do cartório, Óutros ficaram re-tidos com receio de que os migrantes votassem na
oposição. Em Cuiabá 12.548 pessoas justificaram
seu voto pelo correio, o que denuncia, pelo menos,
igual número de títulos não transferidos~ou rlão en~
tregues, só em Cuiãbá. TraduZindo em termos eleitorais, significa que ri~-capítãl de Mato Grosso,- Se
todos votassem seriam 76.000, entretanto votaram
88.000; 12.000 acima de toda a população credenciada.
Na Várzea Grande não houve diferença. Nada
menos que 3.896 pessoas fizeram uso do correio. Lá,
se toda a população votasse _seriam 24.000._ Votaram
29.672 que soniadps_ aos do correio deu um superávit de 9.383 efeitoreS.
Somando os votos excedentes desses oito municípios apresentados nesta 1• zOrii, (faltam ainda seis),
temos 35.000 eleitores a mais que toda a população
apta para votar.
Se em duas cidades 16.444 justificaram s(m-voi.o
pelo correio, é fácil imaginàr quantos milhares foram obrigados a fazer o mesmo em todo o Estado,
jUstamente por não terem conSeguido o ~!tUio.
As urnas podíam Ser abertas-Com muita facilidade. Esssas urnas virgens é fáceis, foram enviadas três
dias antes e prova~se que as de Alto Paraguai, ficaram sob a custódia do chefe- pofúicó-dO PDS~ Aqui
não é o caso da raposa presa no galinheiro, mas das
galinhas confinadas na ~oca da raposa.
Dízém que a tãra política ê mU.íto -pior que a sexual. Imaginem o que não terão feito os tarados
com essas pobrezinhas indefesas, trancadas propositadamente dentro de seu quarto.
Prova-se também, com testemunhas, que 400 urnas foram confeccionadas em Goiârtia e enviadas a
Cuiabá para serem distribuídas. De Goiània também ê que vieram os títulos, assinados depois, em
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lhe entregue, _embora já tivesse outro e se suspeita o
título era guardado para o dia 15 de novembro.
Os do PMDB ignorando o que se preparava diziam: O Povo-do_ EStado inteiro já aprendeu o ABC,
come vaca dO PDS e vota no PMDB. Quando descobriram o preÇo que pagaram pelas vacaS-efa tarde
demais.
Para provar que os títulos se achavam à dispo~
sição do PDS, na cidade de Poxoréu, onde o PMDS
fez o prefeito, o deputado federal daquela região,
que se elegeu com votação assombrosa, afirmou perante váriaS tesfeiimnhas que, o PDS perdeu por
culpa dos correligionários daquele município, pois
lhes ofereceu 2.000 títulos e eles não aceitaram, dizendo que não precisavam de títulos frios para vencerem as eleições.
Nas cidades grandes o policiamento desapareceu
e nas menores a polícia abusou de sua autoridade. O
presidente do TRE vendo abusos em sua secção,
não teve coragem de protestar, com medo de ser desacatado, pois não havia policiamento para susten~
tar a sua autoridade.

branco, pela: juiz e distribuídos pelas repartições jâ
denunciadas_Tcmos direito de pretender que diante de tantas e
tão vergonhosas fraudes os Srs. juizes resolvam, ao
menos agora, depois de seis meses, levar a justiça
gravemenfe ferida ao "pronto-socorro" e faZer nela
u01a op_era_çào séria, tirando os esparadrapos que a
recobrem e a tornam irreconhecíVel desde o dia I 5
de novembro de 1982.
No cartório de Cuiabá, além da chancela do juiz:
e mais seis carimbos, foram roubados título&. Os la~
drões ach:uam mais fácil lan<;á-los ao rio Cuiabá,
. que, não conivente com todo o furto, devolveu uma
parte, jog_ando ã margem mais de 600 títulos, que
foram mostrados a todo o BrasH, através do jornal
falado da TV Globo. A oposição pediu a devassa do
cartório,_o juiz segurou o pedido, que só deferiu de~
pois de ter permitido ou determinado a mudança do
cartório para outra sede e com a mudança desapareceu o que era conveniente desaparecer.
O furto do cartório de Várzea Grande é_úniCo na
mazela eleitoral. É o ladrão que em vez de tirar, põe.
O cartório amanheceu arrombado, com grande susto dos responsâveis ou irresponsáveis. Feito o levantamento, por incrível que pareça, os arromb?<fores
não tocaram em nada. Naturalmente tudo ficou por
isso mesmo. Depois ê que se.descobriu que o arrombamento foi para recolher os documentos dos títulos frios. _Es~es_títulos foram recebidos sigilosamente. Sabe-se que a galinha, por ignorância, choca ovos
--~ __de pata de mistura com os seus. Esses porém, foram
dC jaçaré e a galinha do cartório chocioll:os todos,
- _mesmo sabendo que_ gerariam ladrões.
~- ~ -Colnojá foi declarado, o último título emitido' no
dia 6 de setembro recebeu o n~' 459.716. Consulte-se
tal livro, se é que ainda existe, e verão que foram arrolados depois dele mais de 40.000.
Na mesma Várzea Grande foi usado o prêdio do
Banco do Estado de Mato Grosso (BEMA T), que
às L7:00 .horas_ do dia 15 de novembro, apareceu
com uma faixa: Justiça Eleitoral - Posto_ de Recepção de Títulos e Urnas. Ati foram recolhid_as todas as urnas que vinha de toda a região vizinha. Um
dos nossos fiscais, que em seu carro, com grande di- ficuldade, _conseguiu acompanhar o carro que levava as urnas, quando viu onde estavam recolhidas,
protestou e com grande_ risco conseguiu desviar
aquelas urnas para o Ginásío da Lixeira, onde realmente era o posto de __entrega. Denunciado o fato, os
responsáveis çprre:_tjj_ li Y~rz_ea Grande e o posto tinha desaparecido com as urnas. Por isso é que três
vereadores daquela ci~ade não encontra.r~ nem
um voto nas urnas onde eles e seus famWares vota-

O SR. PRÇS,f_QENTE (Moacyr Dalla) Líder, o tempo de V. Ex• já está esgotado.

O SR. GASTÃO MÜLLER -Sr. Presidente, lerei
mais duas páginas e encerrarei.
Peço licença a V. Ex~ para usar o Regimento Bras·
s:ud._
Continuo, Sr. Presidente.
Em Barra do Garças- MT, um nosso candidato
a vereador que tentou reclamar contra os abusos,_
fõi coloC<~do faia dei recinto com uma metralhadora
-contra _o peito. Em Alto Paraguai nosso fiscal mostrou a Lei ao juiz que, arrancando-lhe o livro da
mão e atirando-o ao chão disse: "a lei aqui sou eu".
Em Jaciara, Juscimeira e Dom Aquino, o juiz não
recebeu os requerimentos reclamando dentro do
prazo, contra as fraudes.

ram.
O mais vergonhoso é que prédios do governo do
Estado, funcionários e repartições públicas foram
USados para enganar o Povo, com conivéncia ou por
ordem do mesmo governador, que depois foi à tetevisão dizer que houve fraude, mas o PMDB é que
foi o ladrão.
Houve umas que foram fechadas às 08:00 horas
da manhã e urnas que foram laCradas às 21:00-horas
da noite. Houve urna com .570 votos aproveitáveis
sem_ contar os _branç_os, os_ nulos_ e as abstenções.
Menores, praça da polícia e do exército, títulos retidos e aproveitados várias vezes por terceiros. Nem
mesmo os mortos foram respeitados. Veteranos
com mais de 30 anos de residência IlO cemitério foram intimadOs a colocar seu voto Ilas urnas e o mais
-assombroso, assinaram na lista de votação. E há
ainda os que duvidam da ressureição dos corpos ..
Fam[Jias inteíras inscritas no PDS e com título eleitoral e era tão fácil conseguir que, des.de o bisavô de
90 _a_nos_ _a_Q_bisneto d~ um mês de nascido,_estavam
inscritos no PDS._Nos. freqUentíssimos churrascos,
os que participavam tinham que dar_ o nome, o título era prepar~do. Se a pessoa não era suspeita, era-

Eminente

__

Aqui se diz que essas fraudes foram praticadas
com o· aval de V. Ex~, baseando-se no que teria dito
em GoiâníU, que o PDS deveria ganhar de qualquer
maneira. "mesmo cometendo pecado e que Deus
perdoaria". Se V. Ex' falou isso deve ter sido num
momento de distração, mas não creio que um homem que prometeu democraci:;t "a qualquer custo",
que prometeu que a vontade do Povo seria respeitada, que prometeu abertura e eleições livres, ganhando aquele que fosse escolhido pelà Povo, não _creio
que uma pessoa de palavra, honrada e honesta
coino V. Ex• ter'ia sido o avaHsta de fraudes que envergonham nào só qualquer partido mas atê comprometem a Nação que _as permite ou apadrinhe.
falo como padre. Hâ pecados que podem ser perOOadcis e hâ pecados que não se perdoam. E o pecado de furto só pode ser perdoado após a restituição
do que se roubou. É isso que estamos pedindo: que
se restitua ao Povo de Mato Grosso aqullo que lhe
roubaram. Isto se quiser alcançar o perdão de Deus,
as boas graças da Nação e o aplauso dos homens
honestos.
O r!lósofo cínico, Diógenes, saiu ao meio-dia com
sua lanterna, procurando na praça apinhada de gente, um homem. Um homem que não se deixe levar
pelo medo~ nem se vender pelo dinheiro. b isto de
que estamos precisando: Homens. A crise é de homens_ Quais são os que realmente se_ preocupam
com a Pátria? À maioria dos políticos interessa mais
a sigla do partido que o nome Brasil. Para essa
maioria_ o que realmente tem valor é: PDS, PMDB,
PDT, PT, PTB. A Nação continua ofuscada pelas
letras partidárias, que também só lhes interessam
quando Ihes trazem vantagens. Por isso ê que vemos
o martírio de uma Nação para benefício de uma sigla. Como é notório, muitos não são poliücos, são
negociantes, e o_ pensador francês Charles Chin-
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cholle disse que;. "para o comerciante a Pátria é o
seu bolso". A maldita compra e venda de escravos
tem a sua continuidade na política. Mas muito pior,
não são_ homens obrigados a vender seu corpo, são
aqueles que vendem, porque querem, a única coisa
que lhes resta de nobre: a consciência.

O que destrói uma nação não é a bomba atômica,
não é uma guerra perdida, não é o arrasamento de
todas as suas cidades. O-que aniquila uma Nação é a
corrupção de sua. "massa cinzenta", é a destruição
de caracteres, a destruição da virtude, a destruição
da honra, a destruição do homem.

Em uma das cidades onde ganhamos a prefeitura
com muita luta e só_ depois do pr-onunciamento do
TSE, seu prefeito acaba de_ vender-se ao PDS. Meses
atrás fOram comprados ciiico nossoS vereadores de
outra cidade, pelo mesmo dinheiro. Fatos como esses são comuníssimos. Entretanto, que pobres vereadores lutando _com dificuldades para a sua subsistência, sejam levados, mais pela fome, do que
pelo dinheiro, é triste, mas é perdoável. Porém, pessoas cultas, com vários degraus a mais na cultura,
na situação fiiianceira, na responsabilidade de cargos que ocupam, cargo-s dos quais dependem o bemestar e a honra nacional, que essas pessoas se vendam, é inacreditável.

Seis mesesfã se passaram e O usurpador continua
governando o Estado e perseguindo quem não votou nele.
- - Ã Tancredo Neves o rePórter da Globo perguntou;. "alguma vez, no Bfasil, se anulou uma eleição
des~a maneira?" ao que o grande e_ conscencio_so
político respondeu;, "não, mas nunca houve na história- dÕ ·srasil fraudes como essas de Mato Grosso".
Seis meses se passaram e até agora ajustiÇa ainda
não se manifestou. Essa JustíÇ<l eStá ti:trdando, esperemos que realment~. "não falhe". Já é tempo do
TSE colocar em julgamento as fraudes mais-escandai(;Sas da história dO ImpériO e d.a Repúhlica Brasileira.
-sr. Presidente, Mato Grosso jã foi um Estado de
- eletfõres" de cabresto. Quando fomos divididos
deixaram-nos 600 mil habitantes. O censo de 1980
deu-nos um milhão e duzentos miL Significa que
nossa população dobrou. Após a divisão recebemos
em números redondos: 90.000 paranaenses, 85.000
pauliStas, 83.000 mineiros, 70.000 goiai1os; -45.000
b~liano-s, -30.000 rio-grarldenses, 24.60ó -rUãto~
grossenses do sul, 14.000 pernambucanos, 13.000
catarinenses, 12.000 cearenses, 10.000 e-spíritosantenses, e 31.000 de outws Estados~ Nações. Cidades que se formam dã noite para o dia, dão uma
idéia do novo Mato Grosso, que riâO adriiite mais jugo, que não aceita mais o cabresto.
V. Ex• é cavaleiro e cavalheiro e sabe que cabres·
to é para cavãlo, para animal e não para homem livre. V. Ex~ jamais escondeu nem perdoou as grandes írijustiças coinetídas- pelos poderosos contra seu
estremecido pai. Não permita que agora, que V. Ex•
está como o poder, aconteça o mesmo, não contra
Uma pessoa, mas contra um Povo, contra um Esta·
do inteiro,
Sr:Presidente, não pense que esta carta aberta
tem a finalidade de pedir a intercessão de V. Ex•, seria vergonhoso. Pedimos somente que permita que a
Justíça cOrra desimpedida, o que não aconteceu em
nosm Estado, e que os Srs. Juízes possam julgar o
processo livremente sem ameaças, nem coações para
que o Brã.sil e a mundo continue a confiar na palavra de V. Ex• que prometeu;, "eleições livres" e. "democraCia a qualquer custo".
Padre Raimundo C onceiçào Pombo M or"eira da
Cruz, candidato do PMDB a Governador do Mato
Grosso.

Talvez outros partidos em idênticas situações, teriani feito o mesmo, Sefa porêih, como fOi', úin-partido composto por homens mercadores e mercadorias, e os que nego,cíam :Consciência são piores do
que os que as vendem, não pode ter o aval de V. Ex•
que apregoa a honestidade, a honra e a democracia.
A mim hã dois anos, numa roda de amigos ouvi:
•• Pe. Pombo; se o Sr. se retírãsse da política, dizendo que a Igreja não permite, sabe que o PDS em 24
horas lhe levantaria 30 milhões?
A sutileza da proposta me deixou sem palavra.
Pensei que- susto lhes daria se pedisse I 00 milhões.
Mas, com 100 milhões eles teriam feito economia,
pois para vencer-nos, além das fraudes, ou para
fazê-tas, gastaram mais de 20 bilhões de cruzeiroS,: o
que daria ·a média de Cr$ 40.000,00 para c-ada eleitor.
Pergunto, Sr. Presidente;. '-'será que o dínheiro
das multinacionais vai comprar a fome do ·Povo de
nosso Estado? Será que para V. Ex' o_ dinh_e:ira estrangeiro vale mais do que o bem-estar do povo brasileiro que habita Mato Grosso?"
DiiC:m que -Cada homem tem _seu preço. Que alguns do executivo e do legislativo, como a história
prova, se tenham vendido jâ é terrível. Mas, não deveria haver dinheiro capaz-de comprar o judiciário.
Quando o judiciário é ofereCido na vitrina, tOda a
Nação entra em leilão~ A defesa da honra de um juiz
é a sua honestidade, não a preclusão que é a maior
injustiça dentro das leis eleitorais. Não pode existir
preclusão para o roubo. Nixon assumiu a segunda
vez o governo dos.. Estados Unidos em 1972. Em
1974, por tanto dois anos depois, foi levantado a escândalo Watergate. No Brasil o Gaso teria sido encerrado simplesmente com uma palavra: Preclusão.
Entretanto um simples advogado leva o Presidenteda República aos tribunais e a Justiça daquela
Nação,_ diante de uma fraude, que comparada com
o escândalo de Mato Grosso seria uma.."piada",
obriga o chefe do executivo -da maior Nação do
mundo a renunciar, foi o prim"eir_o presidente a fazêlo.
Aqui no Brasil o furto que não é denunciado no
prazo de 48 horas deixa de ser furto para se tornar
esperteza. Os roubados pa.c;sam a ser chamados: bohos e _os· ladrões são promovidos como jocoso epíte-to de: espertos.
Sr. Pres-idente, depois destas fraudes que envergonhariam qualquer tribo africana se as eleições de
Mato Grosso não forem anuladas é sinal de que o
diagn6Stic_o do Brasil é;, ~~câncer do cérebro", o _que
assombrosamente, para nós brasileiros, será o sinal
vermelho de que nunca, jamais, com todo nosso potencial, conseguiremos arrancar-nos do charco que
nos prende ao terCeiro mundo.

_O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um aparte?

__9 SR. GASTÃO MÜLLER- Com prazer, concedo
o aparte ao Líder do PDS.
-0 Sr. Marcondes Gadelha - O Senador Gastão
MUller nos apresenta de chofre uma espécie de calidoscópio, um buquê de denúncias as mais variadas, um conjunto de situações_bizarras_, um quadro insólito, aparentemente da maior gravidade_, pelo menos no ponto em
que chega a estabelecer uma identidade de teratologia
biológica com teratologia política, onde chega ao extremo de misturar aberrações políticas e sexuais, jogando
tudo num balaio só. A leitura apressada de S. Ex•~de um
texto tão Variegado e tão complicado, não permite, naturalmente, à Casa, uma apreensão completa neste exato
momento. Sr. Presidente, parece-me que -a matéria está
sendo apresentada a destempo. No entanto, pelo respeito que nos merece o Senador GaStão Müller, a examinaremos cuidadosamente. Muito embora o endereço seja o
Presiçlente sfa República, não nos furtaremos em apre-
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sentar, no momento oportuno, o nosso juízo sobre est_a
matéria, para que não paire qualquer dúvida sobre o
processo eleitoral brasileiro, que neste momento fascina
e atrai o zelo, a preocupação o cuidado e a análise de
cientistas sociais do Mundo inteiro. Temos ainda a sólida impressão de que conseguimos construir um modelo
eieiiOrai exemplar. Estamos construindo uma democracia à luz dos trópicos, em plena crise econôinica, das
mais graves que este País já apresentou, numa situação_
geopOlítica adversa, cercada por ditaduras de direita ao
Sul e, por lutas armadas ao Norte. Estamos transfor~
mando este País, que antes era um exportador de banidos e de presos polítiCos, estarrios trãnsformando este
País num abrigo das liberdades, estamos transformando
este País num lugar segUrO, inclusive recebendo perSeguidos poHticos de todas as origens. Estas colocações feitas
pelo Sena_dor Gastão Müller, de alguma forma, se provadas, seriam capazes de trazer um labéu de descrença, um
estigma de descrédito para este processo, no qual acredito ardorosamente, e no qual a Nação brasileira também
apostou todas as suas fichas do futuro. Confiamos no
processo político, no processo de redemocratização brasileiro, não apenas enquanto mecanismo eleitoral, como
também como mecanismo de redenção social e económi,;;-a- deste País. í:. através dele, é confiando nele que toda
esta Nação se engajará na luta, na cruzada proposta pelo
Prisidente da República, pela recuperação econômica. t.
por ela que estamos sofrendo, é por acreditar nesta democracia que aceitamos todos os sacrifícios e acreditamos num amanhã melhor. As súas palavras, nobre Senador GaStão Müller, certamente terão o -nosSo ex-ame cuÍ·
dadoso, um pouco diferente da maneira como V. Ex• as
apresentou. V. Ex• fez tá bula rasa sobre a atenção da Casa, e -procedeu à sua leitura à velocidade da luz, atabalhoando, criando uma série de situações complicadas,
superpo:;tas úmas às outras, e suscetíveiS, naturalmente,
de apreciaçào, de um exame cuidadoso, e nem sempre
vazadas numa linguagem adequada, pelo meno_s quanto
ao destinatário, pelo menos quanto à figura do Presiden·
te da RepúbliCa, que tenl conduzido este· proCesso de
abertura com a maior lisura, com o maior zelo. Ao menos à luZ da sua consciência, ao menos à luz dos seus sentimentos, que Sua Excelência guarda fervorosamente in
-pectore.
-

Ü SR. ÜASTÃO MÜLLER --Senador Marcondes
_Gadelha.- aceita _asaJticas de V.~ Ex•. Sou, por natureza,
afobado. Li depressa, embora saiba ler, porque o tempo
urgia, e só consegui chegar ao fim por benevolência do
Presidente Moacyr Dalla, porquanto não queria usar e
abusar,_como V. Ex• usou e abusou na sua estréia aQui, enos fez ouvi-lo muito mRis tempo do que V. Ex' tinha di~
reito. De modo que, preocupado, em respeito ao Regimento, muitas vezes tive que gaguejar, etc., etc. Quanto
ao estilo, V. Ex• chegou atrasado. Eu estava lendo uma
iné"nSagêTn, enlTàrrili:t de carta-aberta, -do eminênte candidato do PMDB a GoVe+nadar de Mato GroSso, Padre
Raimundo Pombo, mensageró essa dirigida ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República. O -estilo,
comme ilfaut, é o honl.em. De modo que O estüo da car-ta, o modo de escrever, as considerações são de responsabilidade do Padre Pombo, e ele mesmo não se furta a
essa responsabilidade. O estilo que ele_usou na carta re~
presenta o modo de ele escrever, representa o seu pensamento, representa o modo de expressar o seu pensamento_. Se a carta não está de acOrdo, como V. Ex' pensa, que
d~veria ser dirigida ao Presidente da República, é problema seu. Nãi) é problema do Padre Pombo nem meu, que
fui simplesmente o speaker. o leitor, da mensagem do_
eminente Padre Raimundo Pombo.
Quanto à presença de V, Ex• no meu discurso, é uma
honra sempre tê-lo conosco, e espero que o PDS, com
provas como as do Padre Pombo, comprove que estamos
erritdos, po-íque o maior escândalo, talvez, de corrupção
·eleitoral e da fraude no Brasil foi em Mato Grosso, como
está provado aqui, e que nós, numa série de discursos
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aqui pronunciados, e que editamos em livros, fatos que
provam e comprovam que a corrupç1lo gerou em Mato
Grosso o a tua! Governador duquele Est<1do. Muito obrigado a V. Ex~
O Sr. Jose Ignácio- Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. GASTÃO MOLLER -

Com muito prazer

ouço o nobre eminente Líder do PMDB: no momento,
SenadOr José Ignácio.
O Sr. José /gndcio- Nobre Senador -Gastão Moller, a
carta que V. Ex~ leu, embora aceleradumente, é de grande importüncia, upartados os aspectos de forma • .t de
grande importância pelo enfoque que propicia seja feito
aqui no Plenário do Sen:.~do, acerca de um fato que alcançou notoriedude nadonal. -Existente ou não, sobre
este fato se teceram muitos comentários e sobre ele ainda
se comenta. Em toda a Nuçrio brasileira, em todo o Terw
ritório Nacional, de ponta a ponta, se faz referência aos
episódios que teriam ocorrido em Mato Grosso. Tenho a
impressão de que, como se trata de questões a esta altura
levadas pura o plano moral, com conseqüências que se
desejam no plano político, .tfão há que se falar- data vénia do ilustre Senador Marcondes Gadelha- de ser ou
não o assunto trazido a Plenário a destempo, porque o
que preclui é matéria de direito. Ã mátéria moral não
preclui nunca, sobretudo quando tem objetivos pedagógicos, fimtlidade de repercussão política, de aperfelçoamento do processo eleitonil, que-é o Cjue se deseja. Vi na
carta do Padre Pombo não o seu conteúdo, não a sua tessitura bem ou mal urdida. Vi sim. -mi Ca-rta do -Padre
Pombo propósitos sineaàoies, propósitos de aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro, que, afinal, tantOs
anos depois de surgido, já deveria ter tidos os retoques
necessários pura alcançar a condição--de embasador de
um processo 'de abertura política, que é este que estamos
tendo. Ora, há fatos muito mais notórios que aparentemente já precluífem ou j<'l são falados a déStempo. Fai~s
como, por exemplo: entre risjnhos espertos em gabinetes
refrigerãdos, quanto c-oisa já se urdiu antes das eleiç-ões
de 1982? Quanta coisa se tramou e, esta seria a expressãÕ
dolorosamente verdadeira, nas antl-salas e nas salas, em
gabinetes refrigerados nesta República?! Quanta coisa se
armou, quantas trucagens se fez, quantas armadilhas se
pôs. alcapões eleitorais armados, vesiveis?! Estão aí as
vinculações de voto, a Lei Falcão, a própria fidelidade
quebrada unilateralmente, contra o interesse da Oposição. &tão ai, depois disso.; Qliando o pro·cesso eleitoral
se iniciou, as pressões de toda ordem, o dinheiro que correu solto. as nomeações, as demissões e todos os fatos
que marcaram o processo eleitoral brasileiro, sob a égide
de uma volúpia de ganhar, como se a Oposição precisasse só baixar a cabeça e perder. A Oposição-foi para este
pleito consciente de todos os alçapões, de todas as armadilhas que haviU na Legislação Eleitoral. A -OpoSição toi
sabendo que contava só com a validade do processo eleitoral, com a presença da Justiça Eleitoral, que afinal é
uma Justiça em que muito se investiu em -termos de esperança. Pam que se construiu a Justiça Eleitoral?
Construiu-se exatamente como um PasSO iiTiporta~te de
modernização do Direito. Ela não- tem quadros duiâv~is,
não tem quadros permanentes. Ela não tem por quê?
Porque os seus membros são temporários. O_~ juíieS-de ~
direito, os deseinbargadores, os advogados-sã~ r~ruta·
dos temporariamente, para que ela tenha aquela genuinidade de que precisa, para que alcance seus objetivos. O
que oco_rre no Brasil precisa ser cnfocado nas ocasiões
em que se pretenda o debate, quantas vezes seja necessário, sem se pensar em prectusão no plano moral. O
caso de Mato Grosso do Norte, se houve ou não comessas tonalidades, é comentado no Brasil inteiro. Agora,
mais que isso. A revista Playboy, ou uma revista masculina dessas_ bem" recente, eu não sei qual foi, mas- Oe- pub_licação mensal, deu conta desses fatos clamorosos. Além

de tudo o que a imprensu disse, há os episódios da PRO~
CONSULT, que não são longíqüa memória, há o-tal diferenciàl delta, das urnas que se esparramaFam no dia
dezesseis de_ novembro, pela mllnhã, de um caminhão
que, desavisadamente, conduzia as urnas à margem do
interesse da Justiça Eleitoral. Aquele caininhão parece
que rombou na Avenídu Brasil, esparramando-s.e urnas
por tudo quanto foi lado. Esse fato está aí. E os fatos ·9a
mtldruguda de quinze Para deiesSeis marcaram também,
enodoarum também o processo eleitoral no Rio de Janeiro._ Há a vergonhdra de quu tanto se feda também no Rio
áru:nde do Sul, em que um companheiro do PMDB sofreu isso. Infelizmente, no dia seguinte ao da eleição, ele
se confortou com aquilo que considerou uma fatalidade,
quanto, n<~ realidade, deveria ter feito o _que fez o Sr.
Leonel Brizol<J., _no Rio: buscar os recursos eleitorais
. para obter a rec:onJagerl'! dos yotos em tempO h_ábil. N_ão
o ft:z e, lamentavelmente,_ amarga uma derrota que,
___quem sabe, ele não terá tido. Eu aceito e acho muito v~li
do essa leit_uru da carta dO Padre Pombo, para que, sem
preclusões de ordem moral, porque moral não prescreve,
nós tenhamos sempre a oportunidade de ~uidar do aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Nobre Líder
Gastão Müller, V. Ex~ quis usar o Regimento de um exSenador, mas não é possÍ\'el. A paciência vai até um certo ponto. Quero homenageá-lo, fazendo uma ro~ativa
para que encerre·o seu discurso, porque V. Ex~ fala há
uma hora já, e h<'l outros oradores inscritos. Não é por
mim. Eu ficaria o clia todo a ouvi-lo, m_as há outros oradores inscritos q~ejá estão acenando, pois têm de viajar
depois.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Então peço a V. Ex•
para usar o mesmo Regimento que usou na estréia do Senador Murcondes Gadelha.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não tive a
honru de presidir a sessão quando S. Ex• falava.

O Sr. Marcondes Gadelha - O -.Sena.dor Gastão
Mi,iller tem_çle escolher entre: o meu Regimento e o do Senador Brossard.
O SR.. GASTÃO MÜJ,.LÇR- Eu vou conceder bre_vemente o aparte ao nobre Senador Hélio Queiras e depois ao nobre Senador José Frage!H.

O- Sr. Héfio Gueiros - Eminente Senador Gastão
Müller, o documento que V. Ex• traz à Casa é estarrecedor e nos cobre também de vergonha. Quando ouvi a leitura, embora já _conhecesse alguns detalhes dQ caso lá de
Muto Grosso do Norte, parecia que eu estava vendo um
acontecimento ocorddo em .Sucupira, em que o comandante desta eleição teria sido o Odorico Paraguassu. No
-entanto. para oPróbrio nosso, isso acontece no Brasil,
qlie Ci.ünírih-a poff<i úma suposta democracia, a ponto de o
PreSidente da Repóblica declarar que mata, prende e ex~
plode, se não conseguir fazei' deste País uma democracia.
Veja V. Ex~ que no caso de Mato Grosso do Norte além
de nào se-r Sucu-Pira, ainda lá estaria envolvido um embaixador da corte de Saint James, que poderia, portanto,
ter dado o exemplo trazido da secular e democrática ln. glaterra. Acho que V. Ex~ faz muito bem em trazer a esta
Casa eSse documento, que é estarrecedor. E não tem essa
coisa,'Cbmo disse o Senador José lgnácio, de destempo,
nem de_ preclusão, nem de coisa alguma; isso tudo aí está
. docu~entado, indicado para quem quiser apura-r. Isso é
crime. M~mo que não venham a anular a eleição, esses
=-=-ra-tOs tqdos con~(ítU.em Crime, e os responsáveis têm que
s.er punidos, porque, do contrário, em outra eleição vai
acontece-r-á mesma coisa, porque se está divulgando a
tese de que o Brasil é o País dos fatoS consumados. De
modo que louvo V. Ex', e lamento profundamente que
um herói, candidato digÕO -e hÕnrado, como. é o ·padre
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Pombo e um Estado de valor e de coragem, como é de
MaJo__.Grosso do Nor!e -tenham sido sacrificados, esburoubados, furtados, e, o pior de tudo, sob o manto de uma suposta Justiça EleitoraL V. Ex' fez muito
bem em trazer ii Casa esse relato. É lamentável apenas
_que o tempo não permita que outros Senadores, em
apartes, possam estender melhor o seu pensamento.
lh~dos,

O SR:" GASTÃO MULLER- Mutio obrigado a V.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Peço ao
nobre Senador para encerrar o seu ~iscurso, pois há uma
hora que V. Ex~ está falarldo. Eu vou pedir aos Srs. Senadores para não upartearem, porque há Senadores que,
em virtude de viagem. vão deixar de falar. O aparte, no
_meu_entender, e segundo o Regimento Interno, é uma
alocução rápidu e diligente, e os apartes aqui são discursos paralelos.

O S~. Josii'ragelli- 1! o que.eu pretendo fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESfDENTE (Moacyr Dalla)- Então, V.
Ex' vai fazer.

O Sr. José Frage/Ii - Em primeiro lugar, eu quero
co-,--rigratular-ine e, ao mesmo tempo, solidarizar-me com
o Padre Rai"mundo Pombo pelo seu espírito de luta.
Acho admirável a sua coragerrl de levar adiante a luta
que começou. Para mim, não é surpresa, porque o conheço. Nós fomos companheiros, no mesmo Colégio na
cidade_de Corumbá. COnheço a inteligência e conheço a
garra do Padre Pombo. Portanto, só posso congratularme com ele por continuar essa luta. Também me congratulo com o Senador Marcondes Gadelha, quando se propõe a examinar o assunto, colher dados e discuti-lo neste
Senado. Precisamos~ de fato, colher elementos, a fim de
que, se verificados casos de dolo no alistamento eleitoral,
eles sejam ide"ritificacfos·e, possivelmente, corrigidos através de uma adequada legisl<~ção eleitoral. Eu me lembro
de uma rápida passagem de Nelson Hungria, no se:u livro
"A Fraude Penal", quando diz que a violência foi substituída pda fraude, e é muito mais difícil cOn1batê-la do
-que a própria fraude, _porque os recursos dolosos não
têm fim, e são tão variadOs e tão ricos, que vai ser muito
m_ais difícil combater a fraude dO que a própria violên-cia. Mas nós deveiTIOs--persisiir nesse caminho, e pareceme que este foi o objetivo do aparte do Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex' permite-me um
aparte?
O SR. GASTÃO MÜLLER- Com todo o prazer,
para encerrar, por que nós já estamos abusando da benevolência do nosso Presidente.

O Sr. Marcondes Gadelha- Senador Gastão MUller,
Senador José Fragelli, eu poderia simplesmente assumir
uma atitude de pouco caso diante dessas denúncias e dizer tão si_mplesmente que se trata de uma desculpa serô·
dia, de candidato derrotado. No entanto, não o faço,
porque acho que V. Ex•s estão mexendo com um terreno
precioso da vida dos povos, que é o das crenças. A estabilidade deste País depende muito da credibilidade do
seu processo eleitoral, da sua metodologia, do seu sistema de alternânc_ia_do Poder. De modo que sobre esse aspecto não há preclusão moral, não pode haver, porque,
afinal de contas, nós estamos lidando com essa matéria
delicada, que é a crença do povo no seu sistema político.
Eu espero que V. Ex•s estejam tendo o alcance dessa de~~ncía_. Porque -eu _rião vi err;- outros Estados qualquer
denúncia nesse sentido,_ muito pelo contrário, havia um
reconhecimento humilde, honesto e sério dos candidatOs
perdedores, fossem eles_de q_ualquer facção. Não vi can-didatos do PDS reclamarem do resultado adverso das
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poderes extra-sensorais eni São Paulo, no Paraná, no
Rio de Janeiro,' em Minas Gerais, e nada disso aconteceu. O Governo perdeu as eleições MS Estados mais iinportante da Federação, onde se cria 80% do PNB deste
País. E perdeu a eleição pai'a a Câmara dos Deputados.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que foi estabelecido,
neste País, um processo real e concreto para que uma
Oposição legal pudesse chegar ao Poder por meios pacTficos e este, a meu Ver, é o elemento diacrítico que supera
um autoritarismo de uma democracia.

. dade de uma reformulação no mecanismo de distribuição do ICM, S. Ex' dava a entender que-o assunto,
sendo da responsabilidade do Governo federal, estava
diretamente a feto, quase que com exclusividade, aos que
o Governo federal davam sustentação política, nesta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto é ãrido, pelo
menos não é daqueles que guardam repercussão, daqueles que alcançam repercussão -imediata nos meios de comunicação.
Ê natural, portanto, que temas como a reforma da
ConstituiÇão, com ou sem constituinte, tenham- prevalência sobre a reforma tributária. As situações variam, Os
acontecimentos mudam, de tal sorte que, ultimamente, a
própfiã "OpOsição já chegou a admitir, publicamente, a
reeleição do Presidente Figueiredo. E o alter ego do Senador Nelson Carneiro chamou bem a atenção desta _Casa, na semana atrasada, para este aspecto, que até a própria Oposição já chegou a admitir como vià normal para
que se verifique a redemocratização total do-País, que o
Presidente Figueiredo seja reeleito à Presidência da República.

O Sr. Jo.sé Fragelli- Sr. Presidente, eu estava COrrl, a
palavra. Solicito tempo só para encerrar o meu aparte.

O Sr. Josê Ignácio- V. Ex' permite um aparte, Senador Helvídio Nunes.

urnas. E digo, não acredito a priori- e esta é a fnll'lha
presunção juris tantum - que tenha havido fraude no
processo eleitoral de Mato Grosso, como não houve em
nenhum Estado da Federação. Mato Grosso não tinha
nenhumà razão para ser essa exceção onerosa que a moral deste País tinha que carregar vida em fora. Não acredito, a priori." que tenha havido qualquer alteração, até
porque, se o Governo tivesse qualquer capacidade de
manipulação do processo eleitoral, e viciam-entO, i:tão iria

proceder em Mato Grosso do_Sul, com todo o respeito,
uma grande Unidade da Fe_dera_ção, mas iria us-ar esses

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Solicito ao
nobre Senador GaStão Müller que tenha a bondade de
encerrar o seu pronunciamento.
O SR. GASTÃO MQLLtR- Sf. Presidente~ quero
agradecer a gentileza dos apartes dos nobres Senadores
José lgnácio, Hélio Guefiós~ José FrageHi e do eminente
Líder do PDS Senador Marcondes Gadelha.
Para encerrar, Sr. Presidente, digo que se não houve
fraude em Mato Grosso-, então, não sei o que é fraude.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacir Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hetvídio Nune_s.
O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Desde que cheguei a esta Casa, em 1971, escolhi como
um dos temas principais dã -minha_ atuação parlamentar
aquele que entendi que, sendo, como é, do mais alto interesse da Região a que estou vinculado, também interessasse ao País, como um todo.
Refiro-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à reforma
tributãria. Reconheço que o tema, de certo tempo a esta
parte, ganhou um pouco de importância. Mas, pelo menos, até meados de 1982, apenaS vozes isoladas, mais do
Governo do que da Oposição, defendiam essa matéria
nas duas Casas do Congresso NacionaL
E natUral, até certo ponto, que tal ocorresse, pois que,
distante do Poder, longe das responsabilidades de governar, os Partidos da.Oposição viam na reiO_rma tributária
mais um tema, mais ·um princípio a defender do que uma
realidade a reclamar.
A partir do resultado do pleito eleitoral do ano passado, o assunto ganhou maior importância, obteve maior
espaço na Imprensa do País e essa importância aumen~
tou quando os novos dirigentes se deram conta das responsabilidades que haviam assumido e que necessitava e
que necessitam de recursos para o cumprimento dos respectivos programaS-de governo.
Cito um fato, não-c'orii.-o desejo de ferir, de revolver o
passado, mas o propósito de, mais uma vez, chamar a
atenção para a dura distância que e;rdste entre aS realidades, ser Governo e ser Oposição.
Quantas vezes, neste plenãrio, ferido o tema, apenas
vozes isoladas se levantavam. Entre elas, faço justiça; ao
eminente e combativo Senador Itamar Franco, mas, o
não menos ilustre e combativo hoje Governador de São
Paulo, o então Senad~r Franco M~ntoro, rar~s.. ~e_zes
participava do debete e, sempre que se falava na necessi-

O SR. HELVIDIO NUNES- Pois não.
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O Sr. Hélio Gueiro.s - Senador Helvídio Nunes, embora o assunto seja impertinente no discurso de V. Ex• ...
O SR. HELVIDIO NUNES- V. Ex• jamais serãimpertinente.
O Sr. Héflo GUeiros- V. Ex~ frisou que não era esse o
tema e o objetivo de seu discurso.

O SR. HELVlDIO NUNES participação de V, Ex•

Agrada-me muito a

O Sr. Hélio Gueiros- Muito grato a V. Ex• Mas estáse vendo que a mente põe e a palavra dispõe. V. Ex• enveredou, com a palavra, para um terreno que provocou
já Um -a-pS.rte -do nobre s·en<i.dor José tgnácio e taffibérri
me cutucou. Ê por isto que eu estou interferindo no brilhante discurso de V. Ex•
O SR. HELVIDIO NUNES- Regozijo-me com a
provocação que fiz.
O Sr. Hélio Gueiros- Muito grato a V. Ex• Eu acho,
Senador Helvídio Nunes, que não há nada de antidemocrático, ilegítimo em reeleição de quem quer que seja.

O SR. HELVIDlO NUNES- EstQu de pleno acordo
com V. Ex•

O Sr. José !gnácio- Senador Helvídio Nunes, V. Ex•
não cometa a injuStiça de-Se referir à Oposição como tenM
do admitido a reeleição do Presidente da República.
Houve a manifestação de Um dirigente de estado, o emi-nente Governador Leonel Brizola, a respeito deste fato, e
a Oposição. não se poderia encarnar dentro da pessoa dele. Mesmo dentro do PMDB, as vozes que houve, fazendo referência a esse epísódio, se cingiram- embora não
autorizada, a vocalizar o pensamento das Oposições elas se cingiram à hipótese da reeleição do Presidente da
República através do processo direto. Então, eu pediria
a V. Ex• que não cometesse esta injustiça, encarnando,
. na figura do Sr. Leonel Briiola, ás Oposições brasileiras.
Nós, da Oposição, inclusive eu não posso falar pela Oposição, e aqui eu expresso um pensamento pessoal, mas
acreditO
deva encontrar eco nos seguimentos expressivos do meu partido, nós chegaríãmos a admitir a hlPótese da reeleição do Presidente da República, que é um
homem que as pesquisas estão dando como sendo um
hOmem bastante popular, que- consegue comandar um
Governo impopular. S. Ex•, penso eu, deveria ser testado
numa eleição direta. E, de resto, é impOrtante que se frise
a V. Ex• que a Oposição nunca fez questão de qual seja o
candidato do PDS em eleições diretas. E, muito menos,
não faz nenhuma distinção em candidato civil e militar.
A Oposição, e nela incluo até o Sr. Leonel Brizola, por
certo posso incluir, o que ela quer é que se tire a farda do
regime. A OposiçãO não quer tirar a farda de candidato
nenhum, ela quer que o regime seja civil, e que os candidatos disputem num pleito direto uma eleição Sob a égide de institr,.Iições cjvis. Seja ele fardado, seja ele à paisana, seja ele um homem de área cl_çrical. De maneira que
pouco importa o candidato. O_que é importante para nós
é que as eleições sejam diretas e_ que as intítuições sejam
civis.

O Sr. Hélio Gueii'os- E eu não aceito certas pressões,
com relação ao PMDB, quando se joga esta palavra reeleição para que nós corramos dela como o diabo da cruz.
Eu acho a reeleição um processo absolutamente normal,
_democrãtico, l~gítímo, sem nenhum problema. Porque se
não, eminente Senador Helvído Nunes, um Governador,
um Presidente_ da República e um Prefeito não devem ser
-ca-ndidatos, porque__ podem usar da sua influência nO governo, e isso vai prejudicar os outros candidatosA Eu quero dizer, então, que um Senador, pleiteando a reeleição,
dispõe do mesmo privilégio; um Deputado, disputando a
reeleição, dispõe do mesmo privilégio. Um candidato a
Selnidor Ou a Deputãdo, que não esteja rio exercício do
seu mandato, ele enfrenta tremendas dificuldades para se
faZer conhecido perante a opinião pública. De modo
que, a ser coerente, se alguém é contra a reeleição, deve
ser contra em todos os sentidos. No âmbito do Executivo
e, também, no âmbito do Legislativo. Por isto ê que eu
acho que não tem nada de mais se algum elemento da
Oposição sugerir a reeleição de quem quer que seja. E
acho mais que, se o preço de nós termos a eleição direta
para Presidente da República for a reeleição, seja do Presidente da República, seja de Governador, de quem quer
que_ seja, disse e repito, estou disposto a pagar o preço.
Muito grato? V. Ex•

O SR. HELVIDIO NUNES-- Npbre Senador José
Ignácio, quero, inicialmente, agradecer a honra do aparte de V. Ex• Em segundo lugar, desejo dexar bem claro
que não vim à tribuna discutir posicionamento de parti~
dos. apenas no decorrer das palavras que estou pronunciando, e_ até agora a título de introdução à matéria que
-desejO -discUtir na -tarde de hoje, fiz uma referência àquilo
que os jornais, todos os dias, estampam e o rádio e a teleVisão" divulgam. Mas, se V. Ex• exige de mim um rigor
abs_oluto, eu direi: alguns componentes da Oposição. Está feita a justiça exigida por V. Ex•

Sr._ Presidente1 Srs. Senadores, eu começava a me referir, a enuciar os assuntos que estão constantemente ventiladOs- na imprensa., quando tive a honra de receber os
dois apartes.

·que

-

-

-

-

O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um_aparte?

OSR.-'iiELVIDIÜ NUNES:..._ Pois ~ão, eminenteS~-~
nadar Hélio Gueiros.

O SR. HELVfDIO NUNES- Nobre Senador Hélio
Gueiros, agradeço, mais uma vez, a sua participação.
Fundamentalmente, não existe diferença entre nossos
pontos de vista. Eu diria que nós estamos em campos
opostos apenas num ponto: é que, enquanto V. Ex• defende a tese da necessidade de reeleição para os executivos, eu me posiciono no extremo oposto. Muito agradeço a sua contribuição às palavras que pronuncio nesta
tarde._

Mas, igualmente com o problema relativo à necessidade de modificações na Constituição, ou substituição da
própria Constituição vigente, atravês de uma emenda
constitucional, como defende o Professor Afonso Ari005, OU a"traVés ôã COnvocação de uinã Constítuinte, eu
desejo citar outros fatos que, permanentemente, estão
sendo tratados e que, embora tenham certa importância,
no meti modo de ver as coisas não têm a importância da
refo·rma tributária nacional. São casos mtiito episódicos
-Que tomam as manchetefi. Por exemplo: o recente caso
da CAPEM I em que, ainda hoje, toda vez que se abre a
televisão, fica-se na dúvida se o pagamento do pessoal de:
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Tucuruí se realizará na tarde de hoje ou no dia de amanhã. Há uns quinze dias que o problema dos aviões
líbios, que aqui che;:garam carregados de medicamentos_ e
sairão possivelmente carregados de mate-r_iat b~IiCO, continuam a ser objeto de tratamento Prioritário._ R-ecente..
mente aqui esteve o Ministro Ernane Glavêas, que fez
uma longa exposição sobre os problemas económicos e
financeiros do País. Terça-feira desta semana aqui esteve
o Ministro Delfim Netto que durante cinco horas, aproximadamente, falou sobre o endividamento_externo. Antes aconteceu o episódio da Financeira Oelfin, e um pouco antes o Caso -Baungarten; a ida ao FMI ainda é recente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, e a reforma tributária?
No princípio do ano passado o Governo Federai, através
do Ministério do Planejamento, anunciou que profundas
modificações senam mtroduztdas no ststefna tnbutário
brasileiro, e afirmou que essas mOdificações atenderiam
a duas premissas básicas: o capital deve ser mais penalizado, a fim de que os ganhos assalariados sejam favorecidos, e a estrutura de relacionamento entre os três níveis
de Governo - União, Estados e Municípios- deve ser
alterado, pois que estão em crise. A primeira premissa é de uma importância extraordinária, e sobre ela direi apenas aquilo que, neste Plenário, certa feita já afirmou o
Senador Saturnino: "Esse aspecto da melhoria da distribuição social da carga tributária-e tão ÍIÍlportatlie, ou
mais importante, do que o mero aspecto da redistribuição dos recursos públiCos, entre as esferas administrativas",

Sr: Presidente e Srs. Senadores, nos primeiros dias do
ano passado, uma portaria do Executivo, criou um grupo interministerfal para- estudar o probleina da reforma
tributária.
O jornal O Estado de Sào Paulo, citando afirmações
feitas pelo Dr. Carlos_ Viacava então Secretário-geral do
Ministério da Fazenda, perante o fórum das Américas
que se desenvolveu em São Paulo, afirmou que este grupo interminisieria! iria trabalhar com base em 5 pontos
jâ previamente seledonados:
"'1)

Eliminação da alíquota interestadual do

ICM:
Isenção de produtos alimentícios essenciais,
como feijão, arroz, carne etc;
3) Eliminação do IPI e sua incorpofação ao
lCM, que seria integralmente transferido para os
Estados, com e.xceção do que incide sobre automóveis, cigarros e bebidas;
4) Tributação, via Imposto de R(mdã, da; elas·
ses de renda superior a 40 saláfiOs mínimoS-mCrlsais
e dos rendimentos atualmente_ isentos_ do I~post();
5) Criação de urrl fÚndo especial, coTnp~sto dos
recursos originários dos" impostos de exportação e
de importação, para ressarciar os Estados da perda
de receita provocada pelas isenções fiscais em exportação."
2)

Sr. Presidente, Srs. Senadores. da afirmação ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campanha)- Nobre Senador Helvídio Nunes, o tempo
de V. Ex• está encerrado há 5 minutOs.
O Sr. Marcondes Gade!ha- Permite V. Ex• um apar-

te, Senador Helvídio Nunes?
O SR. HELVIDIO NUNES - Sr. Presidente, não
posso negar o aparte que me pede o Líder, e solicitaria
tolerância de V. Ex' apenas para a leitura de alguma coi"
sa que preciso fazei- em complementação às minhas palavras.
Tem V. Ex• o aparte, nobre SenadOr-Marcondes Ga·
delha.

O Sr. Marcondes Gade!ha- Muito obrig~:~do, Senador
Helvidio Nunes. Eu não cdmpreeffdo porque V. Ex', no
comece do seu discurso, chamou de_ árido ess~ tema da
reforma tributária, minimizando, até, com a sua modéstia, a importância do objeto do seu estudo. V. Ex• estâ

ferindo precisamente o nó górdio em que se estrangula a
federação neste País. V, Ex• estã indo precisamente em
cima do problema maior que sufoca as unidades, as esferas_ menores d~ administração neste. País, o Estado e o
Município. HOje, nós sabemos que a União abocanhou a
parte do leão ---sem trocadilho - na receita tributária
deste -Pais. E ~o nlunicípio sobrevive Deus sabe como,
participandO com apenas 9 ou 10% dessa receita fiscal, e
a situação dos Estados é essa caJamídade que V. Exf vê
translúcida através das páginas dos jornais, hoje: governadores com pires nas mãos procurando os burocratas
-aqui em Brasília à cata de soluções emergenciaís para os
·seus problemas de caixa. Ora, nobre Senador, ao lado
disso, hâ como V. Ex• muito bem suscitou, o problema
da iniqUidade fiscal. Eu não sei porque se atribui tanta
importância ao imposto indireto que penaliza igualmente a todos, quaisquer que sejam as suas partícipaçõC:s rias
diversas unidades que compõem a pirâmede social deste
País, em detrimento do imposto direto, do Imposto de
Renda que continua sendo cobrado de muitos poucos
potentados neste País. A partir de tudo isso, nobre Sena"
dor, nós verificamos que estã ameaçada, em última
<lnálise, o próprio pluralismo neste País, a federação é
uma espécie de apresentação resumida, é a época do pJu.
ralismo, e municipalismo é a democracia trocada em
miúdos, democracia é a célula, é o embasamento de todo
processo potítico democrático. De modo que V. Ex' traz
!,!.m tema muito oportuno, e eu lamento que V. Ex~ não
possa concluir o seu discurso trazendo uma anáHs_e mais
aprofundada de uma série de propostas que tem a apresentar. Acho qu:e V. Ex' deveria voltar à tribuna e brindar esta Casa com esses subsídios, que eu acho que são
da maior importância, da maior relevânciá. e que constituem o ponto ri0da1 até mesmo de uma reforma constitucional que V. Ex• coloca por suposto como mais importante e mais abrãngente do que o tema que apresenta
agora.
O SR. HELVfDIO NUNES- Eminente Líder Marcondes Gadelha, além da honra do seu aparte, eu tenho a
impressão que, pelo menos naquilo que eu julgo, que é a
parte principal deste pronunciamento, não fiCaria" com"
pleto se if!existisse a intervenção_com que V. Ex' me gra·
tíficou.
A matéria é vasta, tão importante quanto aquelas que
mais o sejam e, por Certo, em breve aqui novamente esta·
rei para discutir outros aspectos da reforma trif;mtária
nacional. Muito obrigado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Correio Braziliense
do dia J 3 do prese_!] te mês publico_q uma notícia muito
importante, relacionada ao tema que venho percutindo
nesta tarde.
Diz a notícia que:
O Ministro Ernane Galvêas disse ontem, em São
Paulo, que a maior dificuld3.de para se introduzir
uma reforma tributária". é o alto grau de endividamento da União, o que de certo- modo impedirá o
governo de contar sua formas de arrecadação. Ernane Galvêas veio a São Paulo para participar de um
debaie -scibri reforma trfbutâria, promovido pela
Salles_IQter_:americana.

O Ministro explicou ·que, cOm o endividamento
iiiterno,CY governo tem necessidade de obter recurso. Estes rec-ursos devem entrar basicamente sob a
forma de tributos. Sendo assim, qualquer reforma
tributária esbarraria no momento com essa dificuldade.
Mais adiante, o Ministro da Fazenda feia seguinte co-locação;
.. Uma ieforma tributária que deverá ser discutidaJlacionaJmente. Este ano, teremos as discussões,
~rn _84 alinhayaremos O-projeto, e em 85 esperamos
estar com ele cm funcionamento."
Or-ã. Sr. Presidente, -depois de uma longa demora, depaís de se criar no Pà.ís uma expectativa muito grande,
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nos meses iniciais dp ano passado o Governo constityiu
uma Comissão Interministerial para examinar e propor
medidas que conduzissem à reforma tributária. Foram
feitas ~eclarações •. inclusive o Dr. Carlos Viacava- que
ti há pouco -enunciou os pontos principais e o fez que
_ todos pudessem par:ti~ipar do debate, todos estudassem
-e, em_ conseqilência_,___oferecessem uma contribuição váli~
da para o aPerfeiço3.mento da legislação tributária. Quase dois anos, o Ministro Ernane Galvêas anunciou que
só em 1984 haverá o alinhavamento do projeto e que em
1985 é que uma expectativa de que esta matéria, que será
alinhavada em 1984, entre em funcionamento. Em 1985,
há Sr. Presidente, já estará concluído o mandato do atual
Presidente da República, e é de crer, pelo menos ê uma
expectativa válida, que o Ministro Ernane Galvêas, no
futuro governo, não seja mais o Secretário da Fazenda.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, peço licença a V.
Ex•. Sr. Presidente, mais um pouco, porque esta parte é
essenciaL
O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- V. Ex' pode
concluir o seu pronunciamento.
-

O SR. HELV1DIO NUNES- Como o Dr. Carlos
Viacava anunciou o ano passado, o Ministro Ernane
Galvêas também entende que a r~forma que está sendo
examinada agora e que será alinhavada a partir do próxi~
mo ano, deve íncídír sobre cinco pontos, que são os seguintes:
I - Estabelecimento de um nível de JCM difc>
rendado para os Estados.
S. Ex• afirma que o nível atual é extremamente pesado.
2..,... Compensar os Estados pela eliminação dos
ICMs em determinados produtos, que pretendemos
desagravar.
t _o que está es_crito.
Estes produtos, basicamente primários, visam a
exportação. Vamos ter que criar uma fórmula, uma
espécie de fundo, para redistribuir estes tecursos.
-· 3- Eliminar o ISS dos municípios. Isto porque
~-sua arrecadação exige uma niâquina muito cara e
que pouco dá de retribuição ao arrecadador. A idéia
seria fundir o ISS no ICM. A única dificuldade seria
compensar o ISS, uma vez que ele ficará dissolvido
n6lCM. 4- Revogação do ICM nas operaçàescomerciais entre Estados. Essa é uma idéia audaciosa.
5 - Transferên_cia de parte do IPI como forma de
aumentar a participação no ICM."

Sr. Presidente. Srs. Senadores, em linhas gerais, há
uma coincidência de pontos prévios entre os anunciãdos
pelo _Dr, ~rios Viacava e o Ministro Ernane Galvêas.
Pelo menos essa é a impressão inicial.
Ju_!gu.ei qUe nesta tarde haveria tempo para um exame
-demorado sobfe cãda um dos novos pontos prévios ofe~
recidos ao exame e ao estudo de todos quantos se interessam pelo assunt_o. Vejo, pe.las advertências de V, Ex•, Sr.
Presidente, e Pelo reló8io; que devo encerrar as minhas
consideracOes.
Vou fazê-lo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reafirmando mais uma vez que nenhum tema guarda tanta intimidade com as necessidades maiores da vida do Pais
quanto o relativo à reforma tributária. Sei que para que
esta reforma seja feita há necessidade, inclusive, de modificar o próprio texto constituciOnal. Neste aspecto, a
reforma constitucional é mais importante do que a reforma tributária, mas só através desta é que se conseguirão
os resultados práticos. Em outras palavras, Sr. Presidente, para que alcancemos os resultados que estão sendo
reclamados por todos os estados e municípios deste Pafs,
é preciso que ·se altere_ alguns dispositivos da Constituiçã_o, mas aquilo que o Pais lucrará estará muito acima
daquelas modificações que a Constituição reclama.
Pura que esta reforma se verifique, para que pelo menos Lenhamos um prazo razoável dentro do qual possamos contar com resultados concretos, não basta apenas
vencer as resistências do Governo Federal; os estados
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pobres, os estados no Norte e do Nordeste, terão que enfrentar também grandes resisitências dos Estados que
compõem o Centro-Sul do País, porque estou convenCido- gostaria de fazer aqui um juízo temerário- de que
os Estados de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro e
até mesmo do Rio Grande do Sul reclama esta alteração
do Sistema TributMio Nacional, mas até o ponto em que
os seus interesses não sejam feridos.
O Sr. José Fragel/i -

Mas todos são assim ...

OSR. HELVIDIO NUNES- Mas é preciso quenes•
ta reforma haja uma consciência geral de que os mais desenvolvidos têm que pagar um preço maior, a fim de que
os menos_desenvolvidos superem o hiato que separa as
regiões Norte e Nordeste _do Centro Sul do País.

Si. Presidente, mais uma vez agradeço a tolerância de
V. Ex•, e vou encerrar-dizendo: é necessãrió; éTrrlpres-

cindível que todos se conscientizem de que a reforma tributária depende de _todos, do Governo Fed_eral e dos governos estaduais, dos grandes e dos pequenos, e jamais
poderá ser esquecido, em qualquer momento da discussão, ou em qualquer instante em que se esteja trabalhando no sentido de concretizar esta reforma, qUe acima dos
interesses do Centro-Sul e acima dos interesses do N arte
e do Nordeste estão situados os elevados interesses do
País. Lembro, para encerrar este meu pronunciamento,
no que repito, a sabedoria geral: a fortaleza da corrente
mede-se pela resistência do seu elo mais fraco.
Era o que tfnha a diieT:--(Muito b"em! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE
Hora do Expedie~te.
Passa-se à

(Mo~cyr

Dalla)- Está finda a

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Nestas condições, deixam de ser submetidos ao Plenário as Emendas da Çãmara ao Projeto de Le.i Qo Sen~
do n"' 118, de 1974, o Projeto de Lei da Câmara n~' 139, de
1982, os Projetas de Resolução n~'s 265, de 1981, n~'s I,
12, 28 e 88, de 1982, ri~'s 30 e 33, de 1983, e os ReqUerimentos n~'s 506 e 670, de 1983, constantes dos itens n11s I
a II da pauta, em virtude de dependerem de votaçã~.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caratinga, Estiado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e sete
mil~ões, duzent~s e cinqüenta e um mil cruzeiros.)

Art. I Q t. a Prefeitura Municipal de Cara tinga, Estado de Minas Gerais, nos tennos do_art. 2"' da Reso_lução
il9 9J, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au_toriza a _contratar operações de crédito no valor global
de Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e sete milhões, duzentos
e cinqUenta e um míl cruzeiros),_ correspondentes a
350.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 877,86(oitocentos e setenta_e sete cruzeiros e oitenta
e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa Económica do Estado de Minas Ge~:ais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinadas à construção de 1.000 (mil) unidades
habitacionais de interesse social e execução das obras de
infra estrutura urbana necesJSãrias, naquele Municípío,
obedecidas as_ condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no, respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publi.caçào.
PRESID~NTE

(Moacyr Dalla) -Item 13:

Discussão, em turno único, da Redaç~_o Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n"' 399;-de I 983), do Projeto de Re~olução n<? 216, de
I98l,_q!Je <:tUtoriza a Prefeitura Municipal de Claro
dos Poções, Estado de Minas Gerais; a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00
{trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mtl e cem
cruzeiros).
Em discu~,o;ão a re4açào final. (Pausa.)
. Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer_rada.
Em votação.
_ Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Passaremos,
pois, ao item n~' Ú:

Em discussão a redaçãCI. final do Projeto de Resolução
n"' 215. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.

aprovada

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. ( Pa~a.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a fedaçào finai aprovada
Redação final do Projeto de Resolução nl' 215, de

1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu,
- - - - - , Presidente, promulgo a seguinte

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 Oaro dos
Poções, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta
milhões setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzei~
ros).
O Senado Federal resolve:
Art. 11' E:: a Prefeitura Municipal de Claro dos
Poções, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2"'
da Resolução n9 93, de I I de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no
valor global de Cr$ 30.725.100,00 (trinta inilhões, setecentos e vinte cinco mil e cem cruzeiros), correspondeu~
tesa 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 877,86 (oüocentos e setenta e sete cruzeiros e oi~
tenta seis centavos), vigente em abrilj81,junto à·Cai}(a
Econômica do Estado de Mi nas Gerais, esta na qualida-

e

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 14:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n"' 400, de 1983), do Projeto de Resolução nl' 217, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, a contratar oper~açào de Crédito no valor de Cr$ 460.876.500,00
(quatrocentos e sessenta milhões, oitocentos e setenta e seis. mil e_ quinhentos cruzeiros).
Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada.
Em votação~
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. f Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redaçif.o final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n"' 217, de

1981
Faço saber qüe o Sertado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Divinópolis
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor ~e Cr$ 460.876.5Q9,00 (quatrocentos e
sessenta milhões, oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

t. a seguinte a redaçào final

Redaçio final do Projeto de Resolução nl' 216, de

Discussão em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~' 398, de 1983), do Projeto de Resol~ção n"' 215, de
1981, que autoriZada a Prefeitura M_unicipal deCaratinga, Estado de Minas Gerais, a coritratar operação de crédito no valor de C~$ 307.251.000,00
(trezentos e sete milhões, duzentos e cinqUenta e·um
mil cruzeiros).

de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades
habitacionais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município,
obedeCidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor .na data de
sua publicação.

O Senado Federal resolve:
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Art. I~' É a Prefeitura Municipal de Divinópolis, Estado de Minas Gerais,- nOs termos do_ art. 211 da Resolução n"' 93, de l l de outubro de 1976, do Senado Fede~
ral, autorizada a c~:mtratar operações de crédito no valor
global de Cr$ .460.876.500,00 (quatrocentos e sessenta
milhões, oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos cruzeiros), correspondentes a 525.000 UPCs, considerado o
valor nominal da UPC de Cr% 877,86 (oitocentos e setenta e s.ete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente
em abrilf81.junto à CaiXa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à
construção de 1.500- (um mil e quinhentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Municfpio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
dQ Brasil no respectivo processo.
Aft. 21' ESta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ..- Esgotada a
matéria constante ·da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Eunice Michiles.
A SR' EUNICE MICHILES (Pronuncia_p _seguinte
discurs?.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, minha presençã na tribuna tem o objetivo de apresentar uma suges~
tão de projeto de resolução que altera o parâgrafo único
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do art. 184 e o item III do Quadro de Pessoal, que tem a
seguinte redação:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N'
, DE 1983

Altera o parágrafo único do art. 184 e o
item III do Quadro de Pessoal, Parte Permanen..
te, do Regulamento Administrativo do Senado

Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 O art. 184, parãgrafo único, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resoluqão n9 58, de 1972, passa a vigef co:m

a seguinte redação:
"Art. 184.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Assistência Médica e SOcial:
I -Servíço Médlco;
H- Serviço de Laboratório e Diagnóstico;
III- Serviço de Creche;
IV - Seção de Administração."
Art. 29 Ao Serviço de Creche compete aguarda, sob vigilância e assistência, de filho ou dependente, de servidora do Senado, de até 5 (cinco) anos
de idade.
Parágrafo único. A gu-arda, referida neste artigo, restringir-se-á ao período de -expêdiente i:wrmái
do Senado, e dependerã, além das disponibilidades
do Serviço, de expressa anuência da servidora, mediante requerimento ao DiretÕr da Subsecretaria de
AssistênCia Médica e SoCial.
- Art. 39 A Comissão Dir"étora adoiârá- aS proVI~
dências necessárias à execução desta Resolução, no
prazo de 90 (noventa) dias ~ontados de sua publicação.
Art. 49 Fica alterado o item III - Funções
Gratificadas - constantes do Quadro de Pessoal do
Senado, Parte Permanente, Anexo II do Regulamento Administrativo, incluído o seguin~e: I (um)
Chefe de Serviço, FG-1, com distribuição no Código 11-04-02- Subsecretaria de Assistência Médica
e Social.
Art. 5~> Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6~> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Nós mulheres representamos, hoje, ponderável força
de trabalho em todos os campos e em todos os níveis.
Aqui no Senado somos 27% do total de fuD-Ciom'irTOs.
Diz a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em
seu art. 389, § 1~>, que "todo estabelecimento em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres, com mais de
16 (dezesseis) anos de idade, terão local apropriado onde
seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e
assistência os seus filhos no perÍo~o da amamentação.
§ 2~' A exigência do§ 1~> poderá-ser s~prida Por meio
de creches distritais mantidas, diretamente ou ffiediante
convênios, com outras- enTidades públicas ou priVadas,
pelas próprias empresas, em regime Comunitário, ou a
cargo do SESI, do SESC, Ca.LBA ou de entidã"des sindicais",
Ora, Srs. Senadores, co-mo· CaSa Legislativa, nos compete dar-o exemplo daquilo que indicamos como norma
para os demais, daí a iniciativa do presente projeto de resolução que visa dar solução para um dos mais sentidos
problemas que, de longa data, preocupam a administração do Senado, qual seja, o referente à instituição de
serviço que se in-cumba da guarda, sob vigilância e assistência, de filho ou dependente de servidora da Ca,sa, até
a faixa etária de Cinco anos, nos momentos em que ela se
encontre presa ao expediente normal da repartição. To-

dos sabem - e, por isso, desnecessário maior ênfase as enormes "ôfficuldades com que se depara a lnãe, funCÍOQária pública, para atender aos reclamos de sua obrigação funcional sem prejudicar irremediavelmente a assistência que lhe cabe prestar a filho ou dependente de
baixa idade. Esse fatO, que assume características de extrema gravidade no período de aleitamento materno,
vem sendo responsabilizado como fator de agravamento
das síndromes degenerativas de um número cada vez
maior de crianças brasileiras, as quais, quando ingressam no período escolar, apresentam seq(Jelas de difícil
superação. Para tanto, contríbi.iem a desnutiição, o desasseio. os vícios decorrentes do abando~o, as revoltas
resultantes da incompreensão e os conseqüentes_ co~ple
xõs;- advindos do trauma causado pela falta do permanente carinho e assistência maternos.
De Qutra parte, se ê inegável que os efeitos _dessa falta
de amparo se fazem sentir sobre- a prole, de modo anãlogo ejes se refletem também no espírito da servid?ra,
suómetendo-aa um ,Çstado de permanente intranqüilidaK
de e desassosseg~. ~xtremamente prejudicial à produtividade de sua função na administração pública.
No Senªdo, quando se constata que o servidor está
submetido à jornada integral de trabalho, em dois períodos de expediente, somando 8 horas diárias, sem contar
com as diuturnas prorrogações para prestação de serviços extraordinários, a situação da servidora, que tenha
__ filho ou dependente menor de 5 anos, se torna dramática,- obrigada a uma falsa opção que, seguramente, res~I
. tará iio sacrifício de sua prole.
Assim, entendemos que o Senado Federal deve tam~
bém contribuir com a sua parcela de responsabilidade no
setor do amparo social, proporcionando às suas servidoras a garantia de um serviço que lhes assegurará tranqüiK
lidade e confi.ança nos propósitos da AdministraçãO.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.

O SR. GUILHERME PALMEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO
. DO. ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE.

O SR. PRESIDENJ'E (fy1oacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao último ~rador inscrito, Senador Nelson Cirneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Algumas situações, nos quadros dos economiârios,
têm sido objeto de nossa atenção, mais de_uma vez, nesta
tribuna, que oCJlpamos, agora, para reiterar ao Presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Gil Macieira, solicitação, pela primeira vez feita hâ dois anos, no sentido de
que faça corrigir algumas omissões na aplicação da lei e
~mtras tan~as injustiças prejudiciais a quantos servem na~
quela empresa.
Merece a sua atenção especial o pleito que lhe tem sido
renovado dos antigos servidores do Serviço de Assistência _Social dos Economiários, aproveitados pela CEF,
que1 _nos tennos da !ei, têm direito à gratifica-ção por
qüin9iiênio, contandO, ainda, o tempo em que serviram
ao SASSE, que seinpre foi apenas um setor· da Caixa
_Econõmica Federal.
Er~m aqueles servidores contratados pela regime da
CLT, enquanto, a partir da Lei n? 6.420, de 7 de julho de
--1977, foram aproveitados nos quadros da autarquia,
muitos aprovados em concurso público, na forma da Lei
_nll 5.645, de 1970, com a classificação deAgeÍ'ltesAdÕll-- nistralivos, conforme publicaç-ão no Diário Oficial da
União, de f7 _de novembro de 1977.
O patrão continuava o mesmo, pois o SASSE era inslrumento da CEF. Permanecendo o empregado em serviço, não se quebrou a continuidade da relação trabalhista, devendo-se contar continuamente o tempo, para
efefto de ãposentadoria. O espírito do sistema é no sentido de que, servidor, funcionários ou prestador de ser-
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viç_o,_o trabalhador tenha reconhecida a continuidade do
seu esforço produtivo, para efeito de vantagem laboraes
ou melhorias salariais.
Acontece que o item 13.4 das Disposições Gerais e
Transitórias do Regulamento da CEF, em vigor a partir
de 1979, prejudica aqueles direitos e fere aCLT, mandamento de superior hierarquia, em prejufzo dos exservidores do SASSE.
Realmente, esse dispositivo regimental declara que só
terão direito a licença prêmio e qiiínquênio aqueles servidores _que completaram cinco anos de serviço prestado à
Caixa Econõmica Federal, qu;tndo os servidores do extinto SASSE tinh_am direit? adquirido_a essas vantagens,
por força do art. 4_9 da Lei n? 6.430, de 7 de julho de 1977.
Q certo ê que, com base naquele item, os serviços burocráticó~ da CEF se recusam a contar o tempo de serviço anteriormente prestados.
Se nos dirigimos ao Dr. Gil Macieira é na certeza de
que, examinando o problema, reconheça os direitos adquiridos pelos servidores do SASSE.
Era o que- tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem/ Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de segunda-feira próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA

VotaÇão, em-turno único, das Emendas da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n9 118, de 1974--(n9 914/80, na
Câmara dos Deputados), de autoria da Comissão do
Distrito Federal, que define os crimes de responsabilidade do governador e dos secretáríos do Governo do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n~>s 219 e 220, de 1983, das Comis-

sões
-de Constituição e Justiça, pela constit_ucionalidade e
- jllridicidade; e·
- do Distrito Federal, favorável.

2
Votação, em turno únicc;t, do Projeto de Lei da Cámara n~> 139, de 1982 (nQ 6.094(82, na casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que atualiza o valor da pensão instituída pela Lei n~ 3.130, de 3 de
maio de 1957, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob n• 275, de 1983, 'da
Comissão
- de Finanças,

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~
265, de 198 i la presentado peta Comissão de Economia
comõ conclusão de seu Parecer n9 1.449, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Muncipal de Umarizal (RN) a elevar em Cr.$ 20.004.000,00 (vinte milhões e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~s 1.450 e 1.451, de 1981, das Comissões

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Mun_i~íp_{os. fav(lrável.

Votação, em turno úntco, do Projeto-de Resolução n9
1, de J 982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~> 1, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de GaHiéia (MG) a elevar em
Crl36.593.900,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e no-
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venta e três mil e novecentos cruzeiro_s)_ o montante de
sua dívida consolidada, tendo
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PARECERES, sob n~'s 2 e 3, de 1982, das Comissões
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e
juridicidade; e
- d(! Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 506, de
1983, de autoria do Senador Henrique Sa:ntillo, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a convocação_ do Ministro Chefe do Serviço Nacional de Informações,_ General Octávio Aguiar de Medeiros~ para, perante o Plenário do Senado Federal, prestar
esclarecimentos sobre as atividades daquele órgão.

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci-da pela Comissão de Redução em seu Parecer n"' 409, de
1983), do Projeto de Resolução n9 281, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 30.725.100,00 (fri'nta milhões, setecentos
e vinte e cinco m_i!_ e ceJ;IJ cruzeiros).

Votação, em turno únlco, do Projeto de Resolução nl'
12, de 1982 (apresentado peta Comissão de Economia
como conclusão de_ seu Parecer n~' 33, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paula Cândido (MO) a
elevar em Cr$ 18.296..950,00 (dezoito milhões, duzentos e
noventa e seis mH novecentos e cinqUenta cruzeiros) O
montante de sua dlvida conwlidadu, tendo
PARECERES, sob n~'s 34 e 3.5, de 1982-, das Comis-

sões
-de Constituição_ e Justiça, pela cons_titucionalidade e
juridicidude; e
- de Municípios, fãvorávf:l.
6
Votação, cm tumo único, -do Projeto de Resolução n"'
28, de._l982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nl' 172, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caraí (MG) a elevar em
Cri 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e
setenta e oito mil seiscentos e cinqüenta cruzeiros) o
montante de sua dívída consolidada, tendo
PARECERES, sob n~"s 173 e 174, de 1982, das Com issõcs
-de Constituição e Justiçti, pela constitUcionalidade e
juridicidade; e
- de Munici'pios, favorável.
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Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 670, de
1983,_ de autoria do senador Humberto Lucena, de urgência, nos termos do an. 371, "c", do Regimento Interno, para Ofício nQ S/23, de 1982, do Prefeito MuniCipal
de Mauá (SP), solicitando autorização- do Senado Federal a fim~!; que possa cõntr<itar o_peração de eni.préStímo
externo, rio- Valor de USS 4,000,000.00 (quatro milhões
de dólares americanos), para aplicação no sistema viário
daquele município.

Discus_são, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redução em seu Parecer n'>' 410, de
1983), do Projeto de Resolução n'>' 284, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de CurveJo, Estado de Minas Gerais:; a contratar operação de crédito no valor de
Crl292.751.200,00 (duzentos e noventa e dois milhões,
seteceriros- e--cinqcte-Ii.ta e úm niif e duzentos cruzeiros).

12
Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela Comissão de Redução em se_u Parecer n"' 404 de
-1'983), do Projeto de Resolução n~' 224, de 1981, que au·
t9rizu a Pr<;:feítura Municipal de Santo Antônio do_ Monte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crê·
dito no valor de Cri 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzei-- -ros).

7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução. n~"
88, de 1982 (apresentado pela Comissão de Ecoo._omi_a
como conclusão de seu Parecer n~" 479_, de_l982), que autoriza a Prefeitura_Municipal de Nova Rezende (MG) ielevar em Cri 65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões,
sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 480 c481, de 1982, das Comissões
-de Canszitulçào e Jusziça, pela constitucionalidade e
juridicidade; _e
- de Munfd{1ids, favõrável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Reso_lução n~'
30, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
.como conclusão de seu Parecer n'>' 303, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquira (MT) a elevar
em Cr$ 81.123.270,29 (oitenta e um milhões, cento e vinte _e três mil, duzentos e setenta cruzeiros e vinte e nõve
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'>'s 304 c 305, de 1983, das Comis·
sões
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade
juridicidadc; e
- de Município.~. favorá~·el.

e

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
33, de 1983 (apresen(ado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 316, de 1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso (MG) a elevar
em Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três mHhões,
quinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~"s 317 e 318, de 1983, das Comissões

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

13
DiscussUo, em turno único, da Redação Final (ofereci__da pela Comissão de Redução em seu Parecer n"' 405, de
19&3), do Projeto de Resolução n" 226, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Espera Feliz, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
"de Cri 30.725.100,00 (trinta milhõ_es, setecentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros).
-

---

14
Discussão, _em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redução em seu Parecer nQ 406, de
1983), do Projeto de Resolução n"' 227, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aimorés, Estado de Minas Ge-rais, ã c-ontratar operação de crédito no -Valor óe
CrS 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e seten·
ta e cinco mil e trezentos cruzeiros).

15
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 407, de
1983), do Projeto de Resolução n'<' 277, de 1981, que au·
toriza a Prefeitura Municipal de Elói Mendes, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valot
de Cr$ 75.6ll.250,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos
e onze mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros).
16
Discussão, em turno único, da Redação Fínal (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'>' 408, de
1983), do Projeto de Resolução nQ 278, de_l981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Matipó, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de
Cri 23.224.600,00 (vinte e trêS milhões, duzentos e vinte
e qUatro mil e seiscentos cruzeiros).

19

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 411, de
1983), do Projeto de Resolução n"' 285, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos cruzeiros).
20
Discussão, em turno único, da Redaç-do Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n'<' 412,
de 1983), do Projeto de Resolução n'<' 117, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno, Estado de
Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e três milhões,
cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e oito centavos).
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da\la)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 h9_ras e _54_ minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRIQUE SANTJLLO NA SESSÀO DE /9-5-83 E
QUE, ENTREGUE Ã REVJSÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para encaminhar a
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Para encaminhar a votação, a respeito desse requerimeQto, it.em 1 da pauta, Ordem do Dia da presente seSsão, gostaria de dizer aos Srs. Senadores que, na sessão
de ontem, afirmei que a investidura do Sr. MinistroChefe do SNI, o General Octávio Medeiros, se deu de
forma irregular, de forma ilegal, porque havia um dispositivo legal que obrigava à aprovação prévia, pelo Senado Federal, do Ministro-Chefe do SNI e que o Sr. General Octávio Medeiros não teve o seu nome 9provado pelo
vot~çã?.

sem

Senado.
Também não tiveram os meus nomes aprovados pelo
Senado os Generais Fontoura e _Figueiredo, exMinistros-Chefes do SNI.
No entanto, o Vice-Líder do PDS nesta Casa, o eminente Senador Murilo Badaró, falando a seguir, contestou as miohas colocações, contraditando-as no sentido
de que, segundo as suas palavras, uma lei havia revogado
implicitamente este dispositivo legal.
Quero, neste encaminhamento de votação, na sessão
de hoje, deixar registrada aqui, uma breve leitura que fa-
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rei, a repeito de um parecer ju~ídico que me foi fornecido. Como as idéias me parecem lógicas, elas serão registradas nos Anais do Senado Federal:
Dúvidas são suscitadas quanto à Vig(:ncia do parág-rafo2-?do urtigo

5~>da

Lei

n~>4.341,

de 13dejunhode 1964,

que sujeita à prévia aprovação, pelo Senado Federal, do
nome indicado pelo Presidente da República para exercer o cargo de Ministro-Chefe do Serviço Nacional de
Informações.
A questão de ordem jurídica levantada prende-se ao
fato de terem vindo a lume, posteriormente ao citado diploma legal, dois novos textos constitucionais (Constituição de 1967 e Emenda ConstituCional n9 1 de 1969,
respectivamente) e uma reforma da ••organização administrativa federal'' consubstanciada no Decreto-lei n~'
200, de 25-2-1967. (j assunfO -deve, por'tan-to, ser examinado tunto no plano da Lei Maior quanto na da legislação ordinária.
No que tange à ordem jurfdica constitucional cumpre
ressaltar que o questionado preceito foi editado sob. a vi·
gência da _ConStituição de_ 1946 que não inclui, expressa~
mente, dentre as atribuições privativas do Senado Federal a aprovação do nome indicado para a chefia do Ser·
viço Nacional de Informações. De resto, seria isto im~
possível porque tal órgão não existia à época. A Carta
Magna que a sucedeu, ao dispor sobre a competência da
Casa dos Estados em matéria de aprovação de nomes indicados para o exercício de funções executivas, acrescentou a expressão genérica " ... e, quando indicado em lei, a
de outros servidores" (art. 45 da Constituição de 1967).
Posteriormente, a Emenda n~' I, outorgada pelos Ministros Miliwres em !969, resolveu volver à fórmula adotada pelo texto de 1946.
Da sucessão de normas constitucionais deduz-se não
ter havido nenhuma modificação cap:J.z de acarretar seja
a revogação seja a ab-rogação dos preceitos_lnscritos na
legislação ordinária. O constituinte de 1967, apenas e
tão-somente, erigiu em regra constitucional aquilo quejâ
constava do orderJamento jurídico inferiOr. Posteriormente, os Chefes Militares responsãYcis pela alterção da
ordem maior devolveram à lei ordinária a competência
para definir os casos de nomeação sujeitas à prévia aprovação congressual. Conclui-se, por conseguinte, não ter
havido qualquer alteração capaz de induzir derrogação
das regras inscritas no direito comum.
Resta apreciar a matéria Sob ã peispectiva da existência de uma inconstitucionalidade Ôriginária da exigêilCia
contida no parágrafo 2~> do artigo 5~> da Lei n~> 4.341/64.
Poder-se-ia alegar que a competência prívativa do Seõ.ado Federal estabelecida na Constituição é taxatiYa e limita, não cabendo ao Parlamento ampliá-la ou restringi-la.
argumento é sériõ-e compOrtaria longas e complicadasconsiderações jurldicas. Parece-nos, entretanto, que, em
sendo esta a posição do Poder Executivo, cu~prir.ia
acionar o Procurudor-Geral da Repúbtica para que este
promovesse a.ção díreta d_e inconstitucionalidade Perante
o Supremo Tribunal Federal. Seria abusivo, inconcebível
mesmo, reconhecer ao Chefe do Estado, num País como
o nosso, que ado ta o controle judicial da constitucionalidade das leís, a prerrogativa de não observar riOr~as
jurídicas que julgue incompatíveis com a Lei Fundamental. Observe-se, de resto, que durante duas gestões presidenciais foi a exigência legal cumprida e à época em que
vigia redução constitucional defiltidora da competência
do Senado semelhante à ora em vigor.
Passemos a examinar o problema no âmbito exclusivo
da lei ordinária.

o

A redação original do Decreto-lei n" 200, de 1967, inclui entre os órgãos de assessoramento imediato do Presidente da República o .. Serviço Nacional de Informações" (a.rL 32, item II). Posteriormente, as Leis n~>
6.036, de 1-5-74 e n~' 6.Ú8,-de 9-10-74, atribuíram status
ministerial tanto ao Chefe do SNI como a outros 6rgãos
da assessoria da Presidência. Ocorre que, nÓ particular

do SNI, a Lei n~>4.341, de 1964,já conferia "prerrogatiyas" de MinistrO de Estado ao respectivo titular (art. 59,
§ 2"). Assim sendo, não houve no curso dos anos, no que
concerne os artigos referidos. qualquer alteração substancial na natureza do cargo _em questão, capaz de alterar as condições primitivamente estabelecidas, para o
respeCtiYo provimento, nomeadameõtC a aprovaÇão pelo
Senado Federal.
I-iá_alguns ratos que Precisai-o Ser-aduzidos, e um deles,
que reputo importante, é que o próprio General FontoLira, indicado Ministro-Chefe do SNI, a sua nomeaç_ãC? se
fez em período anterior à vigência da lei a que se referiu
o eminente Senador Murilo Badaró, que é a Lei n9 6.118,
mas daveria ter se referido, mais precisamente, à Lei n"
().036, e não à nQ 6.118, porque a n" 6. ll8 apenaS criou o
Conselho de Desenvolvimento Econômico, fazendo uma
referência en passanf ao caso dos órgãos de assessoramenta direto da Presidência da República. Mas a Lei n9
6.036 está sim num dos seus parágrafos, estabelece a condição de Ministro, não apenas ao Chefe do SNI, mas
também ao Chefe do Gabinete Militar, ao Chefe do Gabinete 'Civil, aO CeTe de Planejamento da Presidência da
República etc, __
De qualquer forma, tanto o ex-~jnistro Fontoura,
qua-~to o ex-Ministro do SNI, atual Presidente da Rew
_p_ilblica, General João Baptista Figueiredo, tiveram seus
nomes indicados e foram r~omeados Chefes do SNI, ainda antes da vigência do preceito legal a que se refere o
Senador Murilo Badaró. São fatos importantes, significando que a Presidência da Rapública, à ocasião e nas
duas ocasiões sucessivas, não entendeu c.omo, S. Ex~ acabou de se expressar aqui, na sessão anterior.
IssO apenas como dois fatos anteriormente ocotT:idos,
sob a vigência da lei a que se refere o Senador Murílo Badaró.
De qualquer forma, Sr. Presidente, eu, não tendo condições de discutir juridicamente, e não tendo condições
de estabelecer preceitos que verlham a fortalecer de forma jurídica a minha posição, entregarei este caso à Liderança da minha Bancada, exercida com rnaestria por um
notável jurista, que é o Senador Humberto Lucena. Ã
Bancada isso será entregue, porque consideramos um assunto de suma importância, e que vem reforçar nosso
po-sicionamento, no sentido de que seja convocado a esta
Casa, democraticamente, o Sr. Ministro-Chefe do SNI,
para um depoimento perante o Senado. (Muito bem!)

(*) ATO DO PRESIDENTE

N9 42, de 1983
---~-õPresidente do Senado Federal, no uso das sua atri-

buições que lhe confere os artigos 52, (tem 38, e 97, ínciso
IV, do Regimento Interno e de conformidade com a deIegaçUo de competêrJcia que lhe foi outorgada pelo Ato
d~~CõtTiiS-são biretora n~' 2, de 4 d~ abril de 1973, e tendo
em vistá Õ- que const~ do Pr~cesso_ n~> 000282/83(9, ResOlve aposentar, por invalidez, Carlos Oliveira Sales Fi_lh6, Inspetqr de Segurança Legislativa, Classe "Especial", Referência NS-19, do Quad~o Per~anente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso I, e 102,
inciso I, alínea "b", da Consúiuição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso
III,§ 2~. 404, indso III, e 392, § 4~' da Resolução n~' 58, de
!972, com proventos integrais acrescidos da Gratificação_
de Nível Superior amparado pela Lei n" 1.050, de 195.0 e
Decreto-lei n~' l.709, de 1979, bem como a gratificação
adicional por tempo de serviço a que tem direito, conforme determina· o artigo 39 da Lei n9 5.903, de 1973.
Senado Federal, 17 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.
~do por haver ~do com incorreções do DCN, Seção n,
25-J-1983.
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ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
4~ Reunião (Ordinária),
realizada ern 6 de abril de 1983

Às onze horas do dia seis de abril de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala
Senador -Nilo C~~lho, comparecem os Senhores Senadores Luiz Viana, Presidente, João Calmon, Lourival Bap~
tista, Guilherme Palmeiras e Amaral Peixoto, para a reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores.
Deíxan1-de cOmparecer, por motivo justificado, os Se~
nhores Senadores Tarso Dutra, Roberto Campos,
Virgílio Távora, Marco Maciel, Aloysio Chaves, Enéas
Faria, Severo Gomes, Itamar Franco, Saldanha Derzi e
Pedro Simon.
Verificada a inex [stência de número regimental para a
abertura dos trabalhos, a reunião deixa de ser realizada e
o Senhor Presidente, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. Em seguida, comunica aos Senhores Senadores presentes, que o Senhor
General-de-EXército Al!=lcyr Frederic_o Werner, indicado
Pafa exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República do Iraque, que deveria ser ouvido naquela data, pela Comissão, solícítara adiamento para a próxima
reunião, a realizar-se no próximo dia treze do corrente,
fiCando assiril, convocada reunião para aquela data, com
esta finaHdade; assim como, para apreciação de outras
ma:t~fia que venham ã ser incluídas em pauta.
Nada mais havendo a tratar, eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, e por determinaçã_o do Senhor Presidente, para constar, lavrei apresente Ata, que lida e aprovada, será por Sua Excelência
assinada.

s~ Reunião (Ordinária),
-r-ealizada em 13 de abril de 1983

Ãs onze horas do dia treze de abril de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala
Senador Nilo Coelho, sob a Presidénci_a do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes os .Senhores Senadores Saldanha Derzi, Itamar Franco, Lourival Baptista,
Dinarte Mariz, Gastão MUller, Pedro Simon, Amaral
Peixoto, João Castelo, Severo Gomes e Guilherme Palmeiras.
Deixam de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores Tarso Dutra, Roberto Campos, João
Calmon, Virgílio Távora, Marco Maciel, Aloysio Chaves e Enéas Faria.
·Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, e dispensa a leitura da Ata da
reunião anteriqr, que ê dada por aprovada. Pr-osseguindo, o Senhor Presidente comunica que a presente reunião fora corJvocada com a finalidade de ouvir a exposição que tará o Senhor General-de-Exército Alacyr Frederico Werner, acerca da missão que desempenhará na
República do Iraque, País para o qual foi indicado para
exercer as funções de Embaixador do Brasil; e ainda,
apreciação das matérias constantes de pauta. Dessa forma, estando presente o Senhor General Alacyr Frederico
Werner, o Senhor Presidente concede a palavra a Sua
Excelência, a fim de qLiC: inicie à sua fala. ÉÓcerrada a exposição, o ·s-enfioi'_ Pres_idente franqueia a palavra a quem
dela queira fazer uso, para indagações ao expositor, fazendo uso da mesma, os Senhores Senadores Amaral
Peixoto, Itamar franco, Gastão MUller, Saldanha Derzi,
João Castelo, Dinarte Mariz e Lourivai Baptista. Não
havendo mais manifestações, o Senhor Presidente agradece a presença do Senhor General Alacyr Frederi®
Werner, e suspende a reunião, para Que Sua Excelência
faça as suas despedidas. Reiniciado os trabalhos, a reu-
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nião torna-se secre_ta, para apreciação da Mensagem n9
68, de 1983, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do
GeOeràl-de-Exército Alacyr Frederíco Werner, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do lraque. Relator: Senador Amaral Peixoto.
Reabertl:l a reunião em caráter público, o Senhor_ P_residente comunica que foi apresentado pelo Senhor Senador Itamar Franco à Comissão, um requerimento, no
qual Sua Excelência propõe a convocação do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, para comparecer perante a Comissão de Relações Exteriores, a fim de
prestar esclarecimentos acerca do posicionamento da
Chancelaria Nacional no problema da reordenação.econômica mundial; tema discutido na quinta reunião Ministerial do "Grupo dos 77", realizada em Buenos Aires.
Antes de submeter a proposta à discussão, o Senhor Presidente esclarece, que em recente encontro mantid_Q __com
o Senhor Ministro, quando conversou a respeito do assunto, Sua Excelência se mostrou interessado em comparecer a esse Orgão, desde que aquela sugestão fosse aprovada pela Comissão: Razão pela qual, diz não ver qualquer empecilho para sua aprovação. E, assim, submete a
proposta à discussão e, não havendo manifestação, é a
mesma colocadaJ~m votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo, Sua E1<.celência comunica que
manterã contato com o Senhor Ministro, a fim de que
seja marcada a data do seu_ comparecimento.
Finalizando, o Senhor Presidente determina que as
notas taquigráficas referentes a exposição do Senhor General Alacyr Frederico Werner, tão logo traduzidas, sejam publicadas_ em anç_((:Q a presente ata~-Nada mals havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Luiz Viana.

ANEXO À ATA DA 5•REUNJÃO DA COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES, REALIZADA EM I3 DE ABRIL DE I983, ÀS II:OO HORAS,
REFERENTE À EXPOSIÇÃO DO SENHOR
GENERAL-DE-EXtRCITO ALACYR FREDERICO WERNER, INDICADO PARA EXERCER A
FUNÇÀQIJE EXBAIXADOR DO BRASIL JUNTO À REPVBLICA DO IRAQUE - QUE SE
PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO
PELO SENHOR PRESIDENTE.
PRESIDENTE: LUIZ VIANA
I•-VICE-PRESIDENTE: SENADOR SALDANHA DERZI
2•- VICE-PRESIDENTE: SENADOR AMARAL
PEIXOTOINTEGRA DO APANHAMENTO TAQU/GRÃ.GICO:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Havendo núw
mero regimental declaro aberta a reunião.
Como n~> I da pauta, temo-s a Mensagem n~> 68 dó -Senhor Presidente: da República que submete à aprovação
do Senado o nome do General do Exército Alacyr Frederico Werner para exercer a Função de Embaixador do
Brasil junto a República do Iraque.
O Sr. Embaixador se encontra presente e depois do relatório do Senador Amaral Peixoto, caso S. Ex' esteja de
acordo, o Sr. General fará uma-exposiçãO.Sobre a sua futura missão.
Concedo a palavra ao Sena-dor Amaral Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Gostarla que o Sr.
General fizesse primeiro a exposição.
O SR. PRESIDENTE (Luiz_ Viana)- Com a palavra
o General Alacyr Frederico Werner.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào li)

O SR. ALACYR FREDERICO WERNER- Sr. Presidente, Senador Luiz Viana, Srs. Senadores da Comissão de Relações Exteriores, aqui estou para que seja
ç~mprida a norma que submete ao P.oder Legislativo, esw
pecialmente ao Senado, a aprovação de determinados
atos do Executivo.
Olhando o Iraque, tenho a impressão- falando para
mim mesmo, eu diria que alguns fatos são relevantes
para ·que se bem compreenda os problemas daquele país,
Diria eu qúe desses problemas os essenciais seriam primeiro a própria criação do Estado Iraquiano. Ele foi
criado em 1921; poriantõ~-eu- já existía~--e da nilnh'a geração, em decorrência da I Guerra Mundial, quando foi
desfeito o Império Otomano e surgiram os diversos PaíseSâo Oriente Médio. Então, data daí a e-xistência doEstado de Israel como uma entidade po\ítca, autónoma e
independente. Ele era, portanto, antes, uma provfncia do
Império Otomano. Surge, por esta influência britânica,
com o coração de um rei. Fauysãl I, esse domínio Otomano que é bastante interessante, porquanto ele dura
cerca de quatro séculos ·sobre a área. Quando se fazem as
fronteiras, elas são, de certo modo, artificiais a não ser
em pequenos trechos em que tem uma conformação natural, particularmente com o Irã.
Um outro problema, qUe ju]go interess-ante paia se
perceber bem, é exatamente o problema étnico, uma vez
que ãs fronteiras, assim definidas artificialmente, colocaram os curdos, que são uma- nação, divididos entre
vários países, como o Iraque, a Síria, a Turquia, o Irã e a
própria Rússia, a Arménia. Este ê outro Problema sério,
relevante.
Outro problema é o religioso que surgiU da doutrina
religiosa de Maomé, o Islamismo onde, depois de algum
tempo da morte de Maomé, formam-se vários ramos dos
quais os mats importantes estão hoje nos jornais que são
Q~ sunitas, os tradicionalistas e os chilt.as que dominam
hoje -no Irã com o Ayatolá Komeíni.
Outro problema que me parece interessante é o substrato- histórico, porquanto essa terra seria, digamos assim, o berço da civilização. Há cerca de 6 mil anos AC.
na Mesopotâmia, estabeleceu-se um civilização sedc;;n~
tária fundando cidades Estados que se guerreavam umas
às outras, e essa civilização se fixou à base da cultura da
terra, quando se desenvolveu isso.
Há uma evolução históriCa que poderei tratar rapidamente, mas caracterizando, por exemplo, o problema de
Maomé, criando o problema religioso que aba~rca nações
ou povos, como os árabes, e os povos religiosos islâmicos. Então, surge, em função desse substrato histórico
duas coisas que estão presentes atualmente no Oriente
Médio. Uma é o Pan-Arabismo. Embora haja diversas
Nações árabes há sempre uma luta pela liderança naquela região dos povos Áiabes, Há uma idéia de unificação latente em que os diversos líderes das diversas
Nações lutam entre si exatamente em busca do mesmo
ideal que seria a unificação dos Árabes, mas todos querendo que essa unificação seja feita baixo a sua liderança.
O outro problema é o do Pan, que eu poderia chamar
- não me leinbro de ter Hdo nada que dlssesse assim o Pan-Islamismo. Quer dizer todos os povos da religião
islâ~ica seriam, então, d<:tminados, dirigidos por um elemento muçulmano, e esta parece que é a idéia que dOmina o Ayatolá Komeíni, uma idéia de criação de uma república islâmica, é o integrismo muçulmano.
A esses fatos eu poderia agregar um fato noVo da década de 20, qual seja, depois que o Iraque se transforma
em Estado, a ocorrência do petróleo na área, que é um
dos problemas que influem bastante nos problemas políticos, económicos e sociais da área.
De modo que feita essa introdução - os Senhores
vêem que fiz uma série de fichas tentando orientar-me,
mas apenas passarei muito rapidamente, Direi alguma
coisa sobre a história, sobre o problema político, alguma
coisa da fisiografia da área, problemas de economia e tenho a impressão que falaria sobre comércio, que é alguma coisa que nos interessa bastante, e alguma coisa
sobre a guerra e suas conseqüênciSs.
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No problema histórico, de certo modo, caracterizei já
os aspectos principais. Mas, diria que, há cerca de 3- mil
anos A.C, existiam os povos sumerianos construindo,
criando essas cidades. Eram civilizações que iam se fixando na terra, percebendo que se colocando uma semente na tefra fértn, ela daria cem ou duzentas sementes
depoiS de algum tempo e então ab::mdonaraffi aQUela
vida nõmade que levavam antes.
·MâS~ ellúorrio da Mesopotâmia, fo-rmada basicamente pelos Rios Tigre e Eufrates, outras tribos nômades viviam atacando e fazendo presas nas pequenas cidades
como Eridu, Ur, Lache, enfim uma série_de cidades da
antiguidade.
Vou apenas contar um fato, que é uma repetição que
se vem observando posteriormente, que aparece um
grande líder que é Zargão I, um semita, que consegue
unir essas tribos, ataca toda aquela área da Mesopotâ·
mia e consegue dominar. E interessante ê que absorve a
própria civilização sumeriana. Forma o Império
Sumeriano-Acádio, que dura até que outras tribos -riómádei realizam a mesma coisa. Então, há uma série de
rncursões na área de Assírios, e eu poderia apenas me referir ao domínio dos aSsírios, que já haviam fundado,
nas proximidades, cidades_como Assure e Nínive. Posteriormente a região é sucessivamente dominada por persas, greg_os, partas, romanos. Os gregos com Alexandre,
o Grande; os romanos, que chegam ali até o Eufrates; os
persas ·que voltam novamente a dominar a área; os árabes. AqUi entra uma coisa bastante interessante, porquanto isso a mim é que surpreende, provavelmente não
surpreenderá a outros, é que Maomé, quando cria a sua
doutrina religiosa, ela ê profundamente vinculada ao poder temporaL Eu diria, talvez que, mais do que um líder
religioso, ele era um líder polttico e aqueles que o seguiram e que o sucederam, acabam, num espaço de um século, por dominar todo o Oriente Médio. Dominam o
Norte dl:l. Âfrica, invadem a Península Ibérica, vão até a
Françà, Poitier, chegam às portas de Viena, chegam à
Grécia~ vão até a Rússia, a lndia. Enfirri, é uina expansão
realmente impressionante.
Este, o prob_lema árabe orientado mais ou menos nessa base do lugar. Mas, a região é também invadida por
mongóis, por tártaros, e por turcos, que foram como fa~
lei, aqueles que permaneceram mais tempo nesta nossa época mais contemporânea, no domínio da área.
Aparece, a partir do início do séCulo XiX, antes, talvez, do século XVIII, uma influência britânica na área.
Esta influência se torna mais presente a partir da I Guer·
ra Mundial, que os ingleses, interessados profundamente
na área- havia também interesse russo, interesse francês- os ingles~ entram com tropas e conquistam as cidades principais, como Baslâquia, onde está, digamos
assim, a entrada do Golfo para a terra, Bagdá, MOssul,
uma c!dade ao_Oone, ~ue são pontos que vão sendo conquistados pelos ingleses durante a Prifneira Guerra
Mundial, quer dizer, contra o Império Otomano que havia sido aliado dos alemães durante a I Guerra MundiaL
Então, daí surge-o que agora há pouco falei, o desmembramento do Império Otomano com a criação do
-Iraque como Estado. Faysãl I, filho do Xerife de Meca, é
coroado rei e fica durante algum tempo.
Quero crer que não vale a pena que eu me estenda em
demasia, mas o Rei Faysãl é sucedido Por um fiiho, ·ahazi I, posteriormente Ghazi morre num desastre, ê substituído por seu filho de quatro anos, fica uma regência, fiM
nalmente vem o Fa_ysãl II. Na época de Faysàl II coni.eça
a haver a influência muito boa, muito interessante do petróleo, o país progride, mas, Faysãl acaba vítima de um
golpe, sendo morto, sendo morto o seu filho também, o
prtncipe herdeiro, Primeiro Ministro, uma das coisas
muito interessantes na área. A república surge, então, em
1958, com o Presidente Kassem. Abdel Saiam Arefé o
Více-Primeiro Ministro, um homem forte, vinculadoaqui aparece um outro problema interessante, a criação
de um partido socialista na Síria, que é o que hoje domina o Iraque, o Partido Árabe Sciciali:ita, Baath. Esse homem era vinculado, mas não era um convicto do partido
e ~caba, inicialmente, sendo destituído. Esse Presidente
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Cassem, que havia em 1941, participado de uma revolta
pró·nazista, acatia se etivolvendo com os comunistas.
Aumentam os problemas de rivalidades. Kassem desejava- uma das coisas que gostaria de fazer- incorporar
o Kuwait, e entra divergência com os pafses vizinhos.
Posteriormente ê substituíd_o por Abdel Salim Aref, que
é esse mesmo que havia sido destituído de Primeiro ViceMinistro.

Passemos mais adiante, para não nos pÚdermos. 'O
atual goYerno é o de Sadam Hussein, que começou em
1979, e duru até hoje. Ele .-.ssume o poder forçando, de
certo modo, a saída do seu anteces:,or, aparentemente
por motiveis de saúde, Sofre alguns golpes. Havia um
acordo tentando a unificação dO fraqUe" com--a Síria, Ele
estava em vias de realizar essa união, mas com a subida
do Sadam Hussein, acaba, e aí começa uma certa disputa
entre o Iraque e a Síria. Então, o atual Governo é um rv
gime socialista, 'Jrientado- basiCaffientC:-Pelo- BAATH,
Quanto ao aspecto fisiográfico,- âe certO ffiÜdo, já ·me
referi ao problema de que, assim como o Egito foi un1 a
dádiva do Nilo, é possível que se possa dizer, fl~ antiguidade, que .o Iraque de hoje ou a Mesopotâmíã era- uma
dádiva do Tigre e do Eufrates. O aspecto interessante,
porque tem atualidade, é que esses dois- rios nascem mUito próXirri-o um do outrO, no norte da Tttrquf8; nas rilõntanhas da Turquia. Eles se afastam, depois se aproximam, ficam cerca de sessenta quilômetros nas proximidades de Bagdá, Capitai;-depoiS afastam-se de novo, e se
unem para formar o célebre canal d_e Chat-el-Arab, que é
um dos pomos da discórdia entre o Irã e o Iraque.
Regiões geográficas: a planície aluvial que vai até as
terras do delta, onde o terreno é realmente muito baixo
onde situa-se 75% da população. Porém, mais de 3/4 d~
região é de desertos áridos. Há um platô ocidental que
vai até a Síria e Arábia Saudita, que é mais da metade do
território, com l% da população.
Apenas para caracterizar a posição do Iraque, aqui o
Irã e essa região a que estou me referindo: aqui estã-o os
dois ri9s formando o Chat-el-Arab, entrada do Golfo
Pérsico ou Arábico. Uma coisa muito interessante que os
senhores observam é que aqui tem um losango escrito
Zona Neutra. Isso chama-me a atenção. Inicialmente,
preciso saber que Zona Neutra é essa. b. uma zona que
facilita os beduínos, os nômades., os cameleiros passarem
de um país para outro sem criar problemas com esses
países, porque quando havia fronteira entre os dois países a cada momento surgiam questões. Assim eles entram nessa área tranqUilamente e passam para o outro
país com a mesma facilidade. A outra região é a região
montanhosa que vai para a Turquia, um r::imo dos alpes
que vai até a Síria e a Rússia; -e, finalmente, aqu-i ao Qor:
te, entre a região montanhosa e essa, .uma região. O alto
Tigre, que é Tigre e Eufrates que são as terras de altura
média, portanto o resta é mais-baixo, O clima é continental quente, com um verão duradouro, onde atemperatura vai acima de 4Jil, c!ima prOfundamente seco, que
talvez facilite suportar aquele calor, mas a temperatura
chega a 55 11 /60', nos meses dejunho,julho e agosto. O inverno é frio, temperatura média 10°, mas a noite baixando para menos de zero, ocasionalmente. No verão também há um aspecto interessante, que é um clima·de área
desértica, onde a temperatura à noite Oaíxa cerca de uns
I 0° a 20". Primavera e outono agradáveis, chuvas ocorrem no inverno, nos meses de dezembro, jani::iro e fevereiro. Então, aí temos uma idéia geia! do que seja a geografia do país.
Agora o problema político que nos interessa bastante.
A Constituição é uma Constituição provisória, de 1968.
É um Estado popular, democrático, soberano. O Islamismo é a religião oficial, inaS-cjUem dOniina são os suni-·
tas e eles não têm aquele radicalismo religioso, não há o
vínculo da autoridade política com a autoridade religiosa. A economia pe socialista. Proíbe a discriminação racial, religiosa e de língua. O governO, uma autoridade
política supreina, é o Coiiselho.dCL.Comando RevolucionáiiO:o "tripé no qual ele Se apóia, ê o Conselho do Comando Revolucionário, o Partido Socialista- BAA fH
- e o Poder Executivo, o Cons_elhoMinisterial. O Poder
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Legislativo, eleito há pouco tempo, tem uns duzentos e
cinqiienta membros, mas até a sua eleição as leis seriam
promulgadas pelo Conselho do Comando Revolucionário. Mas hoje os membros da assembléia nacional-pertencem unicamente a dois partidos curdos, porquanto
um dos problemas que ocorreu foi exatamente com os
curdos. Eles buscam pela autonomia da sua região hã.
muito tempo e viviam em constante luta pelo poder político dominante. Houve até uma guerra civil com eles, durando nove anos. E, por fim, houve uma modificação da
Constituição, em que foi concedida a autonomia aos curdos e eles se fazem representar tanto nessa assembléia
algunS mifllscomo também no próprio governo,
térios.
O Poder Judiciário: Corte de Cassação, que é o órgão
supremo, cinco Cortes de Apelação, catorze de Primeira
Instância.
Partidos políticos: legais três; esse partido BAATH, a
-·que me referi, que foi fundado por Michel Aplac, que é
um Cristão que o- fundou na Síria, e ele tem o seU ralno
no Iraque; Partido Democrático Curdistão e o Partido
Revolucionário Curdo, representação a que me referi
" agora. as oposições ilegais: Partido Comunista Iraquiano, que dizem que têm cerca de ·aois mil membros; marxista e Ieninista, mas não tem grande atuação. Tem a
Facção Síria do BAA TH, tem o Partido Democrata Cu-rdo, que dizer, lá no norte tem também um partido que é
de oposição, e este· outro partido aqui que é o Audaua.
Este partido foi fundado pelo Komeíni, é um partido de
base religiosa Cliiita, portanto é um d9s elementos que
devem causar preocupações aos homens da situação. Há
frentes e alianças; uma Frente Nacional de Libertação
Islâmica, que engloba os curdos, Partido do Trabalho e
o· BAATH Sírio, unia frente Nacional DemocrátiCa, que
6 o Partido Comunista Iraquiano, a União Democrática
-cu~da e ni.ais Sete pequenos pa·rtidos. Há um outro que é
o Conselho_ Superior da Revolução Iraquiana. Este que
há pouco se leu nos jornais que seu chefe está exilado em
Teerã e que, de certo modo, -é um elemento vinculado ao
Komeíni.
Poderíamos dizer, como conclusão, que o governo sofre uma oposição em três planos; o ideológico, que-seria
o Partido Comunista, o BAATH Sírio e etc; o Étnico,
que é o dos curdos, e a religiosa, que é o Partido Audaua,
Partido do Trabalho e este Conselho Superior da Revolução Iraquiana, que é Chiita. Realmente isso torna um
pouco complexo o problema iraquiano.

-em

O problema da política externa. Devemos considerar
primeiro o movimentos dos países não alinhados. O Sad-dam Hussein, que é o__ atual Presidente, tem tentado através deste movimento firmar a sua liderança no mundo
árabe. Então uma das suas grandes vitórias teria sido,
como pretendeU realizar a 7' Conferência dos países não
alinhados em_ Bagdá, que era prevista para 1982. Em decorrência da guerra, ele foi obrigado a ceder e ela foi realizada no inicio deste ano, em Nova Delhí. Par~ que se
possa imaginar o quanto Saddam Hussein se esforçou
tentando aproveitar essa conferência, nós podemos verificar isso através das grandes obras que foram realizadas
em Bagdá. A cidade de Bagdá hoje é bem diferente do
-que ela era há dois ou três anos. Ele empenhou-se e gastou muito dinheiro, alargando avenidas, construindo hotéJs Os hoté1s de Bagdá, hOJe, são mmto bons, mclus1ve
uma firm_a_ brasileira construiu o Hot~l Meridiente e outros, e collstruiu uma vila com cem palacetes para aOrigar as representações. Quer dizer, realmente um esforço
muito gr3nde para realizar isso. Não conseguiu realizála, a---gUerra atrapalhou, e pretende realizar a próxima
conferência. Conseguiu es~a vitória de realizar a próxima
nessa ép-oCa.--- O problema das suas relações com os Estados Unidos
é um- poucO dífícil, porquanto em decorrência da guerra
Árabe-Israel, o Iraque rompeu, em 1967, com os Estados
-Unidos. I; a sua embaixada, hoje, é o Quartel-General da
Força Aérea. Mas interessante ê qlle em 1972/1973, os
Estados unídos criaram- uma Seçào de Iriteresses Americanos na Embaixada Belga. E há uma sittiação .rui generis, porque -não deiltrO da Embaixada, fizeram um ou-
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tro prédio onde está praticamente essa seção de interesses, onde o representante é recebido pelas autoridades
iraquianas.
O relacionamento comercial com os Estados Unidos
vem aumentando, apesar das questões anteriores. O
problema com a Rússia é também muito interessante. A
Rússia começou a influenciar o Iraque desde as primeiras questões da criação de Israel. A Rússia tomou uma
posição muito interessante, sob o seu ponto de vista. Ela
se aliou indiscutivelmente e procurou influenciar exatamente o lado mais populoso do mundo nessa área.
Então, em 1968 houve um problema interessante que
foram prisões de estrangeiros acusados de serem espiões
a favor dos Estados Unidos. A Rússia, obviamente, aumentou sua influência, começou a fornet:er equipamento
militar ao Iraque. Em 1972 quando os iraquianos nacionalizaram o petróleo -falaremos depois sobre isto - a
Rússia aplaudiu, enquanto outros países ocidentais, as
grandes potências vinculadas aos Estados Unidos, come'çaratn a boicotar a economia petrolífera do Iraque. A
Rússia aplaudiu e, portanto, melhorou a sua situação.
Mas, em 1978, para caracterizar a instabilidade do
movimento ideológico ou dessa influência russa, elas enforcaram vinte e um militares comunistas que haviam
começado a exercer atividades políticas vinculadas ao
Partido Comunista nas Forças Armadas. Em 1979, o
Iraque protesta co"ntra a invasão do Afeganistão, o que
mostra a posição. Já com a guerra Irã-Iraque, Moscou
negou, já que o seu equipamento militar do Iraque era
todo russo, eles acorreram a Moscou pedindo suprimentos e este negou o volume que eles desejavam. Isso, sem
dúvida, deixa uma mágoa nos iraquianos. Daí eles começam a querer comprar equipamentos bélicos em outros países.
Mas, novamente, em 1981, quando os israelenses
bombardeiam a Usina Nuclear. de Tanuz, as relações melhoram novamente porque os países vinculados aos Estados Unidos silendaram e a Rússia protestou. Hoje, essas
relações estão mornas.
Em relação à Síria, falei que de vez em quando querem
organizar um país unificado Iraque-Síria. Ãs vezes há
esse problema._ É muito interessante, Com a crise_do Canal de Suez em 1956, ouve uma sabotagem de um oleoduto que passava pela Síria. O Iraque acusa a Síria e naturalmente as relações tendem a piorar.
Em 1980, a Síria apóia o Irã na guerra contra o Iraque.
De modo que a situação piorou bastante, Mas a açào
mais violenta contra o Iraque processa-se em 1982,
quando a Síria fecha a fronteira com o Iraque. Então, os
senhores poderão imaginar õ-que significa isso durante a
guerra, já O Iraque sem a possibilidade de exportar o seu
petróleo pelo golfo. Então, estava exportando pelo Me-diterrâneo ou através de oleodutos que passavam pela
Turquia e pela Síria, usando também estradas que vêm
do Mediterrâneo para o Iraque atravessando a Jordânia
e_ a Síria. Pois_ bem, esse fechamento leva a uma redução
substancial na exportação de petróleo do Iraque. Daí o
pique de exportação do Iraque que era de 3 milhões e 500
mil barris/dia. Com a guerra houve uma diminuição,
mas ainda estava exportando muito. Quando houve interrupção desses oleodutos- porque o oleoduto que ia
para a Turquia passava pelo território sírio, então, automaticamente, esse tamPém foi feçhado- então, permaneceu apenas um pela Turquia com a capacidade de
transportar 700 mil barris/dia. Esta ã-razão da gueda da
exportação para cerca de 600 a 650 mil barris/dia. Esse é
um aspecto bastante interessante desse problema de suas
relações cõill-a .Siría.. Há tafuhém subversão na Síria apoiada pelos íraquianos; há grandes esforços dos árabes nest_e sentido para
que a fronteira seja reaberta.
No que diz respeito às relações com a Líbia, é um
problema de guerra de liderança na área, A Líbia está
apoiando o Irã na guerra. Ai está a razão principal do
mal relacionamento com o país. Com a Turquia o relacionamento é um_muitQ bom, embora já foi ruim, porque são inimigos tr~dicionais, porque o Iraque tem necessidade __de seu oleoduto, tem necessidade de mão-de-
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obra, porque seus homens estão mobilizados para a guerra, tem necessidade da energia elétríca que vem da
Turquia, uma vez que os bombardeios inuti!izarani. grandes usinas termoelétricas, etc., inclusive _esta nudear que
estava em vias de funcionamento. Com Israel a situação
é muito séria, porque o Iraque é um inimigo radical de
Israel. Essa situação naturalmente, piorou muito com o
bombardeio daquela usína nuclear, em !98l. Apóia a
OLP, obviamente, achando que Israel deve evaCuar os
territórios ocupados e a Palestina. Convém assinalar,
que, possivelmente,_ em decorrência da situação crítica
relacionada com a guerra, tenha feito aJgumas d:eclarações ou uma declaração pelo menos, reconhecendo o
direito de Israel existir como Estado, vale dizer, a segurança de Israel deveria ser respeitada. As relações diplomáticas com o Brasil, desde 1967, sào corretas c amistosas, inclusive, no campo económico. Um fato bastante
interessante é que quando ho_u_ve_a nacionalização da indústria petrolífera iraquiana, o Brasil não acompanhou
as nações ocidentais, no boicote, continuou comprando
o óleo iraquiano e, com isto, o relacionamento é bastante
interessante e amistoso. Existe mesmo um acordo de
cooperação económica e técnica, assinado em 1977, já
tendo havido três reuniões de comissões mistas. Esse é
um aspecto interessante. O relacionamento económico
do Brasil com o Iraque, _era, inicialmente, unilateral: o
Brasil apenas comprava petróleo. Mas, ultimamente~ os
interesses do .Brasil vêm melhorando e o nosso intercãmbio comercial vem desenvolvendo-se e, hoje, temos, pelo
menos, seis empresas brasileiraS trabalhando lá: Mendes
Júnior, Braspetro, lnterbrás, Engesa, Esusa, Geotécnica.
Há lá cerca de seis mil brasileiros. A Mendes Júnior traballla na construção de uma ferrovia que vai até quase a
fronteira da Síria e que leva à mina de fosfato, é uma- fer-:.
rovia de cerca de 500 quilómetros, mas tem um problema, porquanto, com a guerra, us custos adicionais cresceram e a- Mendes Júnior pede trezentos milhões c está
tentando receber esse dinheiro do lraque.
A ESUSA tinha um contrato de construir dois hotéis,
um em Bagdá e outro em Basra, ao sul, próximo à entrada do Golfo. Construiu o de Bagdá e a guerra impediu a
continuidade da construção de Basca, mas tamhl:m tem
um problema da necessidade de re_ceber trinta milhões de
dôhtrcs.

Re_centente há contratos com o Frigorífico Cotia e São
José para o fornecimento de carne bovina_
Em março os jornais publi~amm o final de-uma negociação bastante diffcil, que foi a compra de cinqüenta mil
carros Volksvagem bra_sileiros, primeiro ano com vinte
mil e dez mil cada_ ano s_eguinte.
Acabado esse problema das relações, poderíamos entrar no campo económico de que já. falei alguma coisa,
mas a economia é socializada. É interessante o problema
da socialização da economia. Poderíamos dizer que inicialmente, sem dúvida, essa- soCfUlização foi oi"ie!ltada
politícamente, em função da innuência da Rússia naquela posição favorável aos árabes contra Israel e, naturalmente, a posição antagónica dos Estados Unidos. Eiltà-o
a innuéncia política levou à nacionalização, em 1964,
dos bancos e de trinta e duas empresas iraquianas. Mas,
posteriormente, sente-se que a so_cialização é uma decorrência de fugic ao jugo do estrangeiro na produção do
petróleo, sua maior riqueza. No momento em que ele nacionaliza a indústria de petróleo- é muito interessante
esse dado - a exportação, a recelta para o Estado do
Iraque é mais de 98% em determinados anos, 99.3 de petróleo. Então, todo o intercâmbio comercial é baseado
no petróleo. Ora, se o petróleo é do Estado, todas as de~
mais atividades acabam sendo estatizadas porque ele é
que tem o dinheiro, não há nenhuma entidade privada
capaz de arcar com essa propriedade privada da indústria petrolífera em si. E como·se a PETROBRÂS tivesse
o volume de petróleo que tem o Iraque, aí a existén6a-dainíciaiiva priVada ficaria muito difícil. Então, esse aspecto pareceu-me interessante caracterizar.
Mas, apesar disso, o comércio; só 61% que é socializado, estatizado; a indústria de processame1oLO apenas
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53%: e o setor agrícola, 69%. Então, por aí ve-se que há
uma fatia bem grande na iniciativa privada. Há planos
qüinqüenais e a estratégia atual é vohada para transporte, comunicaç~o e educação. A educàção é gratuita nos
três níveis. Os benefícios sociais estão sendo ampliados,
basicamente, habitação, saúde, água potável, eletricidaM
de.
Poderia dizer que o governo iraquiano tem feito um
esforço muito grande no desenvolvimento do pais. Não
está apenas comprando bens de consumo, está tentando
implantar indústrias, desenvolver mais racionalmente a
sua agricultura. que é um tanto primitiva, enfiffi,
observa-se um esforço muito interessante sob esse aspecto. Quer dizer, o dinheiro que está vindo do petróleo,
aparentemente. está sendo muito bem empregado.
Quanto à agricultura, apenas um quarto da terra cultivável é utilizada. Os métodos são primitivos e conSomem
metade da força de trabalho. Produtos: trigo, arroz, tabac0, algodão, tâmaras - é o maior exportador de
tâmaras. Pretendia tornar-se auto-suficiente na produção de aUmentos em !980, mas, nesse ano ele importou um bilhão e quatrocentos milhões de dólares, duas
vezes o que havia impÕrtado em 1977, o que leva a crer
que a sua política de auto-suficiência não vai bem. Procura mecanizar a sua agricultura.
Instrução - quatorze escolas agrícolas e técnicas.
.Sobre o problema do petróleo, quero crer que já faLei
do aspecto essencial que foi a nacionalização em 1972,
que durou_ até 1975. Hoje existe apenas uma empresa, a
INOC Iraci NationalOil Company. Antes da guerra era
o segundo maior produtor de petróleo; produziu em
1975, 820 mil barris diários; em 1979, um milh~o e 250,
chegou em 1980, a três mílhões e qi.!inhentos, e, com a
guerra, caiu para 650.
Falei nos oleodutos. Pretendem construir um que vai
ao Mar Vermelho, via Arábia-Saudita, .de 5Q riliihOes de
toneladas-por ano e um outro, para o Kuwait. Os campos petrolíferos estão ao Norte, na região de Kut e na região de Basra que é ao sul, onde está havendo a guerra,
atualmente.
As duas maiores refinarias, são em Bagdá e em Basra,
mas :.l. de Basra está fechada, obviamente pela guerra.
A BRASPETRO assinou em-197_2 um contrato de risco, achou petróleo numa segunda tentativa, mas, acabou
sendo o!:-. igada a transformar-se de cc-proprietária em
op~::rddora, sendo o seu trabalho pago por petróleo a um
preço mais bah.o.
Gás e petroquímica- Ela tem feit~J_Um esforço muito
grande na criação de refinarias de produtos de petroquímica. Na exploração mineral, ela explora enxofre e fosfato, tendo inclusive, algumas fábricas de fertilizantes.
Iniciou a produç~o de aço em Azubair, também na região de Basra. Sente-se que a guerra afeta profundamente a economia do país. Tem até o plano de uma fábrica
de montagem e depois fabrk:açào de automóveis, indústria de material de construção, obviamente, asfalto, indústria têx.til etc.
O comércio é um outro aspecto. Ela vem acumulando
superávits porque exporta um produto de alto vulor que
é o petróleo. Então, ela vem acumulando. De 1977 a
198Q, o seu balanço comercial p_ermitiu que ela economizass_e_ 40 bilhões de dólares. Em 1980, por exemplo, ela
exportou 26 bilhões e importou 13 bilhões, tendo um superávit, portanto, de 13 bilhões de dólares. Já em 1981,
por innuência da- guerra, ela jã tem déficit d-e 8 bilhões
mas que, com aql}eles 40 que ela possuia de superávit,
deu para agüentar..
Basicamente, ela importa máquinas e equipamentos
de transportes, manufaturas, alimentos e produtos químicos_. Máquinas- maiS de__50%.
O intercâmbio do Brasil com o I.raque _- como disse,
o Brasil é um grande comprador de petróleo e, portanto,
-·Nem importando I bilhão de dólares em 1976, em 1979
__ passou a 2 bilhões e 600; em 1980, a 3 bilhões e )80 mi~
lhões; em t 981, caiu para 1.900 milhão e em 1982 cresceu
-- -- de novo para 2 milhões e 600-ffill.

As exportações vêm crescendo em 1976 - de 49 milhões e em 1982 foi de 317 milhões,_ O nosso déficit comercial com o Iraque é de- cerca de 2.250 milhões de
dólares. Portanto, o Iraque é, indiscutivelmente, o lugar
onde deveremos fazer o máximo esforço para exportar e
a competição é muito grande, portanto o nosso produto
teria que chegar lá bom e barato e parece-me que isto
não está ocorrendo sempre.
O Iraque é o terceiro fornecedor atual do Brasil em petróleo, seguido pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos.
O que o Brasil mais exporta para lá. Em 1981, um
exemplo: exportamos frangos congelados - cerca de
30%- em valor; açúcar refinado- 18%; barra de ferro
e aço- 11%; farelo de soja: 9,3%. Em 1982, esses cinco
produtos continuam sendo os mais importantes na pauta
de exportação do Brasil para lá. Mas, o Brasil tem campos de cooperação abertos para aquela comissão mista
que permite a participação do Brasil em projetas de
infra-estrutura: rodovias, ferrovias, pontes, aeroportos,
barragens de irrigação, silos, usinas elétrlcas, sistema de
transport_e rápido - metrô - exploração de petróleo e
gás_.
-Neste particular, há diversos aspectos que poderão in~
teressar ao Brasil. Uma interconexão Iraque-Kuwait, em
que a Mendes Júnior pretende trab::dhar; a ferrovia
Bagdá-Basra para o sul, que, também, é d9-·fnteress.e da
Mendes Júnior; túneis rodoviários; projetós de irrigação;
o pólo automobilístico: já há interesse nessa tal fábrica
veículos automotores. Nós temos interesse na SINDEPECAS- Sindicato de PeÇas, a Volkswagem, a Fiat,
mas o Iraque- aqui, vem o problema - estâ querendo
ligarMse dirctamente aos países industrializados e não a
uma filial.
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No Brasil há um contrato de vendas de oitenta aviões
de treinamento "Tucano", feito pela EMBRAER com o
Iraque. Muitas vezes o contrato se faz e não conseguiM
mos exportar.
O problema da guerra, que me parece um problema
atual- se fôssemos buscar as causas e os antecedentes,
talvez tivéssemos que ir muíto longe e sinto que estou
gastando bal}tante do tempo dos Srs. Senadores, mas poM
deria dizer que a Pérsia existia como uma entidade poHtíM
ca, desde o Século XVI, com o Império Safá vida. No Sé-- culo XVIII, começa a presença britânica, como falei, no
Golfo, em competição com a França e Rússia. Ai, começa o problema da luta pela fronteira. A fronteira entre
os persas e _o Império Otomano- os persas queriam que
ela passasse pelo talvegue do Canal e os otomanos e seus
sucessores, os iraquianos, queriam que ela passasse aleste, isto é, ftcasse o domínio de todo o canal para o lado
otomano ou iraquiano. Houve uma série de acordos e os
primeiros reafizados dão realmente, ganho de causa ao
Iraque, conforme documentação que tenho lido.
Finalmente, para passarmos aos tempos mais recentes,
em 1975, em Argel, como estava hav>O:ndo uma insuflação do Xá da Pérsia de subversão na área do Curdistàú- com o~ cUrdos e estªva criando problemas para o
Governo, foi feito um acordo em que se admitia que fosse, finalmente, fixada a fronteira pa~;sando pelo talvegue
do cailal. Mas, cóm a destituição do Xá da Pérsia, e em
decorrência desta subversão curda, a Pérsia se compraM
meteu a acabar co-m o apoio -que dava aos rebeldes curdos. Então, fixaram a fronte-ira no talvegue. Ultrapassando algum tempo, com a queda do Xá, começou novamente a rebelião curda_ Então, o Iraque diz que o Irã
não cumpriu o tratado. Em conseqüência, começaram as
escaramuças de fronteira~ e o lrã, em 1980, denunciou
este acordo em I 7 de setembro, no dia 20, e"le inVade o
Irã.
Sobre a guerra poderemos, muito rapidamente, dizer
apenas o seguinte: parece que o Iraque se surpreendeuele pensava que teria uma vitória muito rápida e isto não
ocorreu. Em setembro começa a guerra e já, no inverno,
de tinha, aparentemente, conquistado o que ele pretendia, mas com perdas muito fortes e começou, então, uma
guerra de trincheira.
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No ano de 1980,- há um aspecto interessante- esta
estabilização de guerra de trincheira -era uma: frente de
800 quilômetros. Em 1981, a situação permanece inalterada. As baixas podem ser avaliadas em 100 mil, entre
mortos, feridos e prisioneiros de an;tbos os lados,_com
utri maior número, aparentemênte, Pa~à o Irã -"6ó'mil
para o Irã. Em 1982, cOmeça a reversão êontra o Iraque~
O Irã reconquistou qUase a iotalidadC do terrltó~io perdido e começou a ameaçar a segunda principal cidade,
que é Basla. E, também - esse é um outro dado interessante- nesses 800 quilõmetros, a meio caminho, fica
uma localidade chamada Mandali onde estão ameaçando a conquista dessas- colinas que levim, exatamCnte,
para uma estrada asfaltada de 150 quilómetros a Bagdá.
O Iran vem conquistando paulatinamente seu territóriO e- hOje, -einbora- hã]<l -posiÇões que ainda estão na
mão dQS iraquianos há também, jâ, incursões iranianas
no território iraquiano,
O esforço mediador para acabar com a guernré muito
grande. Talvez pudéssemos dizer que o mais importante
seria o das próprias nações ârabes, isto é, os argelinos é
que fazem a força, mas é um esforço que, no fim, acaba
beneficiando os árabes, a Arábia Saudita, o Kuwait e outros que _estão apoiando economicamente o Iraque. Então há uma proposta que talvez seja viável, qual seja, a
de constituir um fundo de recuperação das áreas. Aqui
seria interessante dizer quais as condições que o Iran
apresenta para terminar com a guerra, porque o Iraque
tem sido mais concíliador ultimamente, pois a surpresa
talvez o tenha levado a isso e a situação econômica dele e
bastante grave realmente. Mas o Iran impõe o pagamento de 150 bilhões de dólares, como indenizaçào e quer a
queda de Saddam Hussein e naturalmente os territórios
que ele julga seus. Mas, os países árabes que apoiam o
Iraque, estão de acordo em constituir um fundo de recuperção que atenderia, possivelmente, não no volume que
quer o Iran de 150 bilhões de dólares, mas numa cifra
mais modesta para conseguirmos terminar aquela guerra. Porém os Senhores poderão sentir que o problema é
realmente sério para o Iraque, a continuidade da guerra,
porque o fechamento do porto de Basra e o fechamento
da frOnteira da Síria estão realmente dificultando~ muito
a vida do Iraque.
Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que as palavras
que disse não são suficíeliteS
dar informações aos
Senhores, mas como que dizendo para mim mesmo o
que aprendi, nestas poucas semanas em que estou me dedicando ao estudo do Iraque, que para mim era uma região um tanto distante longínqua, e jamais eu tinha
pensado, jamais imaginara, antes de passar
a-Reserva, que pudesse, um dia, ter possibilidade de ser representante do Brasil nesse país, naturalmente dependendo
de um dos aspectos formais. Desta minhU ex·p-osiÇão e
aprovação do Senado FederaL Obrigado.

para

e

para

O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana)- Tem a palavra
o Senador Amaral Peixoto, para concluir o seu relatório
sobre a indicação.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Os Srs. Senadores ouviram a exposição que o General Alacyr Frederico Werner acaba de fazer, declarando formalmente que teve
pouco tempo e só nos últimos dias se enfrentou no assunto mas como conseguiu reunir tantas informações?
As relações das Comissões desempenhadas por S. Ex•,
durante sua carreira militar, explicam esse fato. S. Ex•
foi sempre um oficial do Estado-M-aior, disde a guerra,
quando fez parte do Estado-Maior na Força Expedicionária e em várias oportunidades serviu no Estado-Maior
de vários coma-õ.dos militares. Então está habituado ao
estudo, ao exame dos papéis. S". Ex•, foi membro do
Cons.elho Nacional do _Petróleo, representante do Exército no Conselho Nacional do Petróleo e teve oportunidade de examinar o problema petrolifero. Ocupou a
função de Secretârio"Geral no Ministério do ExércitO,
Chefe do Serviço de DocumentaÇão. EncirfOU Sua carreira no mais alto posto reservado a um OfLcial General
das Forças Armadas, que é o de Ministro de Estado Che-

fedo Estado-Maior das Forças Armadas. Não temos a
menor dóvida, bispensãndo ler esse lOngo enumerado de
funções desempenhu.das por S. Ex~ e os títulos, medalhas
e condecorações que recebem ao longo de sua vida mili·
tar, não temos a menor dúvida_ em proclamar e aconse·
"Jh~r a Comissão a aprovar a indicação de S. Ex~. fazendo
votos que esse posto, que tanto representa para o Brasil,
pelos quadros que ele acaba de expor, e que são do nosso
cõnhecimento, vá Obter os melhores resuit?dos_ para o
nosso País. E esse o meu parecer Sr. Presidente.
O SR. PRESlDENTE (Luiz Viana)- Continua franqueada a palavra.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a pa·
lavra ao nObre Sen"ador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR fRANCO- Sr. Presidente, não só
pelo General Alacyr Frederico Werner ser da nossa Juiz
de Fora, o que muito nos honra, e o destino quis nos colocar aqui, talvez pelo priniiifO Embaixador -nasciáo im
Juiz_de Fora, e a oportunidade que tem, também, um representante daquela cidade de Minas Gerais, de interpelar S. Ex~ e cumprimentá-lo primeiramente, pela sua exposição bastante. Gostaria apenas de receber algumas
informações de S. Ex•
Percebi na sua exposição, que S. Ex~ não se referiu a
um ponto que acho demais importante nas relações Bra·
sH~ IraqUe, e que ãinda permanece um pouco obscuro,
<}ue e o problema do Acordo Nuclear Brasil- Iraque.
Não ouvi S. S• fazer nenhuma menção, talvez por decorrência da própi'ia pressa· que senti em S. s~ E é um mal do
Legislª~ivo. Precisamos ouVi"i, teremos que ouvir e ficar
a tarde toda aqui ouvindo e debatendo. Mas estamos
perdendo ess_e_ hábito de escutar com calma, quando e
tão importante a prese-nça de S. S' neste instante.
Enti:ío a primeira pergunta é; o que V. S' pensa do
acordo Nuclear Brasil- Iraque, o seu desenvolvimento
e o que ele representa em termos comerciais para o Brasil?
O SR. ALACYR FREDERICO WERNER- O que
eu poderia dizer é que, realmente, faltam-me alguns dados em que eu pudesse dizer quanto aos aspectos financeims do problema. Poderia dizer apenas o seguinte: eu me permitiria reportar-me a alguns anos atrás,
quando o Brasil era como se nada tivesse de urânio,
Mas, a partir de determinado momento em que se começou a prospectar o urânio em Poços de Caldas- e já
começam a sparecer outras províncias uraníferas, como
uma no Cearã, algo de impressionante- o pt:_t;>_blema do
minério de urânio, sem dúvida, começou a se transformar numa das grandes-éSperariças do Br"asil Eu mesmo
rile SurPreendi quando estava no comando da lO~ Região
Militar, quando tomei conhecimento das minas de Itataia, na epoca, considerada a 5"' maior reserva do mundo.- Isso apenas num dos pontos onde tinha sido pras·
pectado, embora houvesse ocorrência em outra ãreas.
Então, chega·se à conclusão que a ocorrência de urânio
no Brasil é a o~rrência de um minerio que existe realmente em quantidade muito grande. Naturalmente daí
para a exportação de urâni9 natural ou uránio levemente
--enriquecido seri~ uma Õperação absolutamente normal,
uma vez que andamos Seffipr"e coni problemas econômicos bastante graves a exigir mais e mais recursos para a
nossa economia. Mas o que sei é que existe hoje, aprovado pelo Congresso, um acordo entre o Brasil e_ o Iraque,
em que essa cooperação é exatamente nos estudos a se-- rem realizados, tanto lá como aqui, apoio que eles poderão receber do Brasil, uma vez que já temos alguns conhecimentos e muitos cieptistas suficientemente preparados para preparar iraquianos que venham a desenvolver
atividades nuct~ares na área,_, particularmente, nesta usina nuclear de Tamug, inclusive, fornecimento do urânio
natural e levemente enriquecido. Existe esse acordo.
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Apenas não tenho elementos, não sei se devido ao sigilo
do problema. Nesta busca que tenho feito não tive ocaslão de determinar, por exemplo, que parcela ou que
quantidade poderia ter sido já exportada, e se teria sido.
Acredito rilesmO que o bombardeio da usin-a de Tamug
talvez tenha inteiTÕmpido esse relacionamento mais estreito. Mas, _essas são as informações que tenho, apenas,
acrescentando que o acordo assinado e aprovado pelo
Congresso diz respeito à utilização do urãnio para ftns
pacíficos, com todas as sa\vaguardêls que o problema
contém.
O SR. í'fAMAR FRANCO- Eu pretendia avançar
um pouco no assunto, mas, uma vez que V. Exf, com sua
sinceridade, não tem conhecimento, em face assim do sigilo- pelo menos foi a expressão de V. ExK, Então, eu
deixarei esse aspecto.
V. Ex~ irá para uma região do Oriente Mi;:dio. Coincidentemente ou não, o Brasil tem enviado para o Iraque
oficiais brilhantes do exercito, como é o caso de V. Ex~.
Hâ alguma missão especial o Itamaraty ou não?
O SR. ALACYR FREDERICO WERNER- Quero
crer que rtão haja nenhuma idéia específica no sentido de
mandar um militar para o Iraque. Não sei se o problema
do Iraque sería o correspondente ao que existe no Paraguai, ao que existiu jâ no passado, em relação à Argentina. Lembro-me de um comandante meu, que foi embaixador na Argentina e em Paris, o General Lira Tavares,
General Samuel e, agora eu indo para o Iraque. Acredito
sim - e isso talvez pudesse ser melhor respondido por
alguém do próprio Itamarati, o próprio Ministro, o próprio Presidente da República..:...... que haja, de parte do regime lã existente, uma maior faci!idade, um pouco mais
de confiabllidade, uma vez que, eles estão num problema
realmente de guerra, para cuja consecussào ou condição
eles têm necessidade de equipamento militar, e o BrasH
tem fornecido equipamento militar, que, de acordo com
as informações que tenho, foram e são decorrentes de
acordo firmado antes da eclosão da guerra. Então, o
Brasil tem vendido cerca de duzentos e poucos carros de
combate, daENGESA, tem vendido, 1ambém, foguetes
d:a A VIBRÃS. Isso, talvez, seja uma das razões, poderia
ser. Mas eu, sinceramente, não poderia dizer se esta seria
uma razão suficiente.
O SR. ITA-MAR-FRANCO- Sr. Presidente, esta é a
última pergunta a S. E~.', o General Werner.
Falando do_Oriente Médio, gostaria de saber, qual o
pensamento de V. Ex~. sobre a criação_ de um Estado Palestino.
~O SR. ALÁCYR FREDERICO WERNER- Talvez
em atenção ao prezado Senador que me honra com suas
perguntas, eu poderia acrescer aqui. Apenas, a minha di~
ficuldade em responder a essas perguntas, porquanto se~
ria uma opinião muito pessoal, àquelas a que eu natural·
mente iria me reportar aqui, uma vez que a política internacional, terá que ser seguida tendo em vista interesses complexos do Brasil. Reconheço que este é um
problema muito sério, desde que aquelas fronteiras no
Oriente Medio foram fixadas de uma maneira artificial,
levando quase que -a--uma repetição de determinadas
ocorrências bí.blicas como deportações em massa, que a
Ríblia fala naquelas quatorze tribos judaicas, e deportação de curdos no Iraque para o Sul, porque es.tavam
criando problemas no Norte, deportação de palestinos,
agora do Líbano. Quer dizer que realmente o problema é
sério e que_, no f1m, acaba decorrendo dessa fixação artificial das fronteiras. Então, sente-se que os palestinos tinham as suas terras, e o Israel pretendeu reconquistar
uma área, onde biblicamente ·ocupou. De modo que eu
ficaria, sem dúvida, com alguma dificuldade para responder. Pessoalmente, eu poderia dar uma resposta, mas
acredito que essa resposta poderia, inclusive, prejudicar
o exercício da -minha função, uma vez que, terei que me
ater à orientação do Governo brasileiro da qual, sem dú-
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vida, no relacionamento internacional, o Congresso
exerce uma influência muito grande.
O SR. ITAMAR FRANCO- AgraaeÇo a V.

Ex~

O SR. ALACYR FREDERICO WERNER=Muito
obrigado.

O SR. GASTÃO MÜLLER- PeÇO

ã palavra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a pa~
lavra ao Senador Gastão müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER -

General Werner, V.

Ex'" despiu a farda de quatro estrelas, e vestiu muito bem

a farda de embaixador. As respostas que V. Ex' deu ao
nobre Senador, seu conterrâneo, Itamar Franco, mostram que a habilidade que deve imperar num homem que
vai representar o Brasil numa ãrea conturbada, como o

Iraque, representa bem a sábia escolha do Governo em
levá-lo para aquela região~ Principalmente para mim é
um fato curioso, substituir um cuiabano e matogrossense
ilustre e meu aparentado, que é o Geneial :Saffiuel Alves
Correia.
Quanto ao resto da sua exposição, endosso, avalizo
plenamente tudo que V. Ex• disse. V. Ex• mostra que estudou, e por isso chegou a quatro estrelas. É um homem
dedicado ao estudo,_ trabalhador, eficiente. Só um ponto
não endosso do que V. Ex~ disse que o Iraque é um Estado democrático. Absolutamente, não é um estado d_emocrático, é uma ditadura militar, à moda da casa, à moda
iraquiana ou à moda árabe, à moda mulçumana, à mo-da
descendente do Senador Saldanha Derzl, mas que é um
estado_ democrático, pelo manos à moda que nós compreendemos, não. Fora isso Sr. Embaixador, endosso o
que V. Ex' expôs com o brilhãnüsmo, de sempre. E repetindo eu que tenho também uma formação militar, por
isso V. Ex' chegou a 4 estrelas no- nosso Exército, pa-ra a
honra e satisfação dos seus patrícios.
Eu apenas disse que a Constituição é que diz. Mas
agradeço imensamente as suas palavras que muito me
sensibilizaram.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo.a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi.
O SR. SALDANHA DERZI- Desejo cumprimentar
o eminente General pela brilhante exposição que V. Ex•
faz à Casa e endosso todas as palavras que foram ditas
aqui pelos Senadores Gastão MUller e Itamar Frando.
Realmente V. Ex• foi de uma habilidade excepcional
quando da interpelação do seu conterrâneo, o nobre Senador Itamar Franco.
Mas é natural que V. Ex• não tenha çonhecimento
exato de todos os problemas lá do Iraque. Nós compreendemos isso, mas solicitamos que a primeira vez que
V. Ex• retornar ao Brasil, em férias, se puder vir à esta
Comissão nos dar maior luz ou então nos informar já O
conhecimento de _causa, seriam muito útil para a nOsSa
comissão e para a política externa brasileira. Sou muito
grato a V. Ex•.

O SR. ALACYR FREDERICO WERNER- Muito
obrigado. Estarei às ordens permanentemente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Se não houver
quem deseja usar da palavra, vou encerrar a reunião ...
O SR. JOÃO CASTELO- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- COncedo a palavra ao Sr. João Castelo
O SR. JOÃO CASTEUY- Apenas para apro-veitar
esta oportunidade e me congratular com o General Alacyr Werner pela maneira brilhante, o que é característico
da sua prórpía vida militar, de profissional, e dizer que
nós, maranhenses, ficamos muito felizes em ver que ele
realmente vai ser muito útil ao Brasil, num país importante para nós, sobretudo no momento em que todos

:atraVesSamos u-rria crise fOrte-, em parte ocasionada pelos
· ·altos custos do petróleo. E quando digo •. "nós maranht:nses", é porque o General Werner é cidadão maranhense e o Maranhão muito se orgulha disso, porqUe
pouquíssimo foram os títulos de cidadão que o meu Estado deu a pessoas como ele, pelo mérito, pela competêncía -o- que a Hás ele mostrou hoje aqui - e sobretudo pelo quanto ele foi útil, na época em que trabalhou
naquela área, ao nosso Estado, ao seu desenvolvimento e
a nossa paz social.
Portantp -ªqui fica, não a minha palavra, mas, a palavra do povo que represento. E posso dizer "do povo que
represento", porque V. Ex• que acompanhou muito a
minha vida polítíca sabe que tive no Maranhão mais de
72% dos votos dados no Estado, na última eleiçãO. Então
são estes votos, é esta palavra do Maranhão inteiro que
quero depositar aqui, dizendo: Meus Parabéns! Meus
_cumprimentos! Represente bem o nosso País no Iraque,
conte aqui com o nosso apoio e felicidades a V. Ex• e à
Dona Estela, sua esposa, que o acompanha nessa missão
muito importante.
Era isso que queria registrar,
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Renovo, assim, os meus agradecimentos pessoais e os
da Comissão pela presença, congratulamo-me com V.
Ex~ pelas palavras que acabamos de ouvir. (Pausa.)
Suspensa a reunião ... (Para despedidas.)
Reabertura da reunião.
H~ uma sugestão do Senador Itamar Franco para a
convocação do Ministro do Exterior, para comparecer à
Comissão, falando sobre problemas da América e da
reuniãn do grupo de 77.
Devo, aliás, dizer com franqueza, que tendo feito Uma
visita ao Ministro do Exterior, que já estava programada
antes, o que era meu dever como Presidente da Comissão, já hoqU-ei idéias com S. Ex•, disse a ele do convite,
ele ficou muito satisfeito e pronto a vir para a Comissão.
Acho que não há nenhum problema e dentro de alguns
dias esteja aqui, uma vez que seja aprovado pela comissão.
Ê o que eu submeto a apreciação dos colegas, caso estejam de acordo, vou dar como aprovado. (Pausa.)
Está aprovado.
Nada mais havendo que tratar declaro encerrada a
presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 50 minutos.)

O SR. ALACYR FREDERICO WERNER- Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz ViaJ;J.a) :-Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte M:ai-iz~
-

ATADE COMISSÃO

O SR. DINAR TE MARIZ- Sr. Presidente, apenas
uma palavra: Como um dos Senadores, ou por outra, o
Senador mais antigo desta Casa, e já iendo feito parte
dest~ Comissã9 em várias oportunidades, quero_ me cOngratular com o governo pela escolha que fez, mandando
o General Werner nos representar no Iraque. Tenho a
impressão que não assisti ninguém que fizesse um- histórico sobre a missão que lhe está sendo confiada em tão
boa hora e tão completa que possa ser.

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA REVOGAR
OU SUBSTITUIR A LEI N• 6.620, DE 1978,
QUE ALTEROU O DECRETO-LEI N• 898, DE 1969

Conseqüentemente, congratulo-me com o Governo e
com V. Ex~ pela brilhante e completa exposição que acaba de nos fazer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOUR1VAL BAPTlSTA- Não poderia, Sr.
Presidente, silenciar-me nesta hora, após todos os
membros desta Comissão terem dito da grande satis(ação em ouvir o eminente General Wemer e da exposição que fez, que ouvimos com a maior atenção, quando
ele demonstrou conhecimento já relativos ao Iraque.
As relações do Brasil e Iraque, Sr. Presidente, já do conhecimento de todos nós desenvolveram-se muito, depois da ida para aquele Pais do General Samuel Correia.
Ele muito fez, muito realizou e milito trabalhou.
SQ.des.ejo a V. Ex', Sr. General Wernero mais completo êxito e que as relações de Brasil e Iraque continUem
crescentes para -que nossas relações comerciais continuem se desenvolvendo.
Muitas felicidades na sua nova missão.

O SR. ALACYR FREDERICO WERNER- Muito
-obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não havendo
mais quem deseje usar da palavra, c:ibe-me.interpretando evidentemente os sentimentos da Com{ssào, agradecer ao General Werner não somente a sua honrosa presença na Comissão, mas pela brilhante exposição que
fez, traçando as perspectivas que tem para a importante
miSsão que· vai desempenhar na diplomacia brasileira.
Realmente ser embaixador do Brasil, nesse momento,
no Iraque, não é nem fácil e, talvCz, nem agradável, mas
é uma-missãO ci_ui t-ialmente eStâ a altr.ira do grande General que agofa deixâu o -serviÇo ativo ~do Exército.

3• Reunião em 14 de abril de 1983

· AOs quatorze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dez horas, na sala de reuniões
da Comissão de Relações Exteriores, presentes os Senhores Senadores Murilo Badaró, (Relator), Aderbal}uremã, Pedro Símon, Gastão Müller, José Lins e Nelson
Carneiro (Presidente), reúne-se a Comissão Especial,
criada para revogar ou substituir a Lei n~' 6.620, de 1978,
que alterou o Decreto-lei n~' 898, de 1969.
Deixam de comparecer p-or motivo justiftcaáo;- OS Senhores Senadores Moacyr Dalla, Jutahy Magalhães e José Ignácio.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Nelson Carneiro, declara abertos os trabalhos homenageando o depoente Professor Heleno Cláudio Fragoso, hoje de repercussão internacional nos domínios da
ciêlicia penal, eminente advogado militante, trazendo
sua contribuição à Comissão.
A seguir o Senhor Senador Nelson Carneiro (Presidente) concede a palavra ao exposi~or, que brilhantemente focaliza vários aspectos -da Lei de Segurança NacionaL
Dando prosseguimento, o Senhor Senador Nelson
Carneiro (Presidente) concede a palavra para as devidas
indagações ao Senhor Senador Pedro Simon e Murilo
-Badaró (Relator).
Após consulta feita a Comissão o Senhor Presidente,
Senador Nelson Carneiro, permite o aparte do Deputado João Cunha, que presente como convidado, faz brilhante explanação tecendo grandes elogios ao expositor.
Finalizando o Senhor Presidente Senador Nelson Carneiro agradece ao Professor e Jurista Senhor Heleno Claudio Fragoso, as respostas às indagações que lhe foram
solicitadas, e,_em seguida solicita que as notas taquigráficas, tão logo revisadas, sejam publicadas em anexo à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para com.tar eu, Nadir da Rocha Gomes, AssiSte_nfe _cfa
COmissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

DIÁ~~[)O CONG~ESSONAÇIONAL(Seçãoii)
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ANEXO Ã ATA DA 3• REVNIÀO, DA COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA REVOGAR OU
SUBSTITUIR A LEI

N~>

6.620, DE 1978, Ql.J:E AL·

TEROU O DECRETO-LEI N•898. DE 1969, DES-·
TINA DA A OUVIR O DEPOIMENTO DO PROFESSOR HELENO CLÁUDIO FRAGOSO QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA A UTORI·
ZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN-TE DA CO·
MISSÃO:
PRESIDE.\'TE: SENADOR NELSON CAR~

NEIRO
RELATOR:C;ENADOR MUR/LO BADAR0
(!NTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!-

GRÁFICO DA REUNIÀOJ.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Declaro
abertos os tr~balhos da Comissão.
É com maior prazc:-r que esta comissão recebe aqui o
Profe::;sor Heleno Clb..udio Fragoso, que é um nome, ho~
je, de repercussão internacional nos domínios da ciência
penal.
De modo que é desnecessário dizer quem é S. s~ e a
contribuição que tem trazido às letras jurídicas do País.
Eminente professor, advogado militante, S_. S' traz não
só a contribuição dos estudiosos, mas também daquele
que perante os tribunais tem defendido O!:i acusados pelos crimes de segurança nacional. S. s~ traz consigo a
teoria aliada ll prática, e é exatamente isso que nós bus~
camas nesta comissão.
Comunico- aos s·rs.- CongresslsÜ1s que sirá feita a
transcrição da exposição do PrOf. Heleno fragoso para
que os companheiros ausentes possam ter acesso ao depoimento de S. S•
Com a palavra o Professor Heleno Fragoso.
O SR. HELENO FRAGOSO ~Sr. Pres.idêrite~ Srs.
Membros da Comissão Especial, devo iniciar por uma
palavra de agradecimento à convocação que me fot feita
para que aqui viesse falar sobre a lei de Segurança Nacional. Não creio que haja hoje no Congresso, um debate
de maior relevância, do que este para o que diz respeito
ao direito de liberdade para a formulação de um sistema
democrático de repressão dos crimes conta a segurança
do estado. Esta tarefa incumbia efetivamcnte a um congresso livre, a um congresso que retomasse a sua dignidade, e a sua independência para rever a legislação do
período de profunda anormalidade institucional que nós
vivemos, de cunho nitídamente autoritário, incompatível
com o regime de liberdade a que todos nós aspiramos.
A vigente Lei de Segurança Nacional é a expressão
mais acabada dessa legislação autoritária. E.la é absolu~
tamente incompatível com o regime democrático. Essa
Lei em vigor neste momento, foi aproVada por decurso
de prazo, de tal sorte que o Congresso Nacional não tem
contas a prestar de suas inúmeras deficiências, de suas
incongruências, de seu autoritarismo. Esta Lei veio subs~
tituir o Decreto-lei nl' 898 de 21 de setembro de 1969, o
qual por sua vez veio substituir o Decreto-lei n~' 314 de 13
de março de 1967, o qual foi, por sua vez, alterado por
um outro Decreto-lei e de n~> 510 de março de 1969, um
Decreto-lei particularme!lte severo que antecipava a legislação terrorística que -foi efetivamente o Decreto-lei n~>
898. Esse Decreto-lei n\' 510, introduziu, inclusive, a pu~
nição dos atos preparatórios o que constituía de um
modo geral um sinal de extrema severidade para aquela
legislação.
Nós temos falado de segurança nacional neste País
desde a Constituição Federal de 1934 que introduziu um
conselho de seguraça nacional que desde então tem apa~
recido em todas as nossas Constituições. É óbvio que
não se pode pensar, creio, numa simples revogação da
Lei de Segurança Nacional. Muitos têm falado na neces~
sidade de revogar a Lei de Segurança Nacional. Mas é
ciàro, qu_e esta Lei tem que ser substituída por uma outra
que preveja, segundo os critérios de um sistema democrático, a incriminação dé fatOs at.entatórioS -à -Segur8~ça
do Estado.

Toçlo _Estado tem, naturalmente, leis que protejem a
sua segurança interna, e a sua segurança externa. A correta denomiilaçào desses d~lito.S ê :o_e_ crimes ~ntra a
---seguTãnça do Estado. Nós temos criJ!les dessa_Il_atur.eza
desde legislações _mais antigas. Nós temos toda uma longa e tenebrosa hi§.tória dQs crimes de lesa~majestade, desse Direito antigo, nós. o:;ncontrru_nos mesmo no Digesto a
cêtebre defmiçào de Justiniano sobre o crime majestade
segundo o qual esse crime se configuraria em ações praticadas contra o povo romano, ou contra sua segurança, o
que é um modelo de indefinição que veio a servir a todos
os tiranos, porque precisamente lhes conferiam urna
margem amplíssima para considerar crimes contra a segurança do Estado, aqueles que atingissem tamb6m a
sua pessoa, e muitas vezes também os seus próprios inte~
resses ~co_(IÔmicqs, a sua. fazenda, como era o caso de
muitos crimes de lesa-majestade, que era apenas crime de
moeda fal:>a, por exemplo, eram crimes~majestade submetidos esses crimes, desde a mais remota antiguidade, a
um sistema de processo especial, nas nossas ordenações
do Reino. O crime majestade não tinha privilégios. Eram
todos, por maior que fosse sua condição social, todos os
suspeitos submetidos a tortura, não tinham privilégios, e
eram assim su_bmetidos a um processo especial. Um sistema ant_igo dO crime de lesa-majestade, e na realidade já
havia uma confusão total entre fatos atentatorios à segu~
tarfç-a da Nação e fatos atentatorios ao sistema de poder
nela estabelecido. A pessoa do soberano se confundia
com o interesse da Nação. Carrara dizia que no seu tra~
tado, no seu programa do curso de Direito Criminal, não
estudou o crime de lesa-mejestade que era um título
terrive\ e fantasmagórico, e afirmava: chamo de terrível
porque se <lpóia sobre milhões de cadáveres, e chamo de
fantasmagórico, porque nesse título, neste crime
substituem,se as regras do direito pelai regraS da- prepo~
tênciã:, do arbítrio e da opressão.

ª

Teve~se que abóiir o título de lesa-majestade em 1764,
o que ocorreu de forma solene da legislação da toscana.
Surge na doutrina do direito penal uma concepção extre·
mamente nítida dos delitos contra a segurança do Esta~
do. A mim me parece que esse debate se põe em relação a
legislação brasileira vigente, da forma ma_is penetrante,
da_ forma mais importante. Nós todos precisamos ter
bem nítid_o qual é o objeto da tutela jurídica nessa espé·
eLe cte crimes, ou seja: qu<ll é o bem interêsse protegido
pela lei penal com essas incriminações. O que se tutela, o
que se proteje?

Pois bem, a doutrina do direito penal elaborou a pro~
p6sito toda uma visão dessa espécie de delitos que cor~
responde a uma sólida concepção científica no campo do
direito. Desde a obra do começo do século passado e da
obra de Fauerbacher. Em começo do século passado e na
obra de Jeremias Benthan, também no começo do século
passado; os crimes contra a segurança do Estado foram
divididos em duas grandes categorias: os crimes contra.a
segurança externa e os contra a segurança interna. Os
crimes contra a segurança externa,_ referem-se à tutela
jurídica da independéncia, da soberania, da unidade, da
integridade do território nacional e da defesa contra
agressão externa. Os crime?. contra a segurança externa,
gravitam na órbita da traição à Pátria. Os crimes contra
a: Segllrai1Ça 'interna, referem~se à inviolabilidade dos órgãos supremos do Estado, na forma em que a Constituição os estabelece, de taJ sorte, que gravitam, os crimes
contra a segurança interna, na órbita da sedição, da re~
helião ou da subversão.
Atinge-se <1 segurança externa, substancialmente, através de açào com a qual se vem atingir aqueles interesses
fundamentais, relacionados com aqueles aspectos do
bem jurídico tutelado. Esta é uma visão de extrema niti~
dez.
Diz-se, modernamente que essa distinção entre segurança interna e segurança externa é relativa, porque nós
vemos n-o mundo moderno que, muitas vezes, a segu~
rança externa é atingida através da segurança interna e
vice~versa. Temos a quinta coluna, que representa uma
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ingerência de potências estrangeiras na segurança interna do Est_ado, para minar a sua resistência, a sua força,
_ enfim, a sua organização, a sua ordem interna, de tal sorte que esta vai repercutir mi: Segurança externa. :t: verdade, todavia isso não pode servir de argumento para que
se conceba os. crimes contra a segurança do Estado,
Q.Uma faixa de amplitude tal, que transcendem os interes~
ses políticos do estado. Ai nós entramos numa faixa, evi~
dentemente, imprópria, de tutela jurídica, dos crimes
contra i segurança do Estado. O que é fundamental, é
que os crimes contra a segur<J.nça do Estado, necessaria~
mente, têm_gue ser;crimes contra os interesses políticos
da_Nação~

Isso mesmo dizja o Ministro Ribeiro da Costa, da Presidência do Supremo Tribunal Federal, naqueles tempos,
turbulentos, que se seguiram ao movimento militar de
1964, quando tiveram inúmeros habeas corpus, por crimes politicas julgados pelo Supremo Tribunal Federal.
Muito bem, diante dessa visão doutrinária, libera!- é
importante que se diga, ela é liberal- ela proporciona
uma concepção liberal do crime político, é aquela sugun·
do a_qual é indispensável, para que haja uma ofensa aos
interesses da segurança interna, o propósito subversivo.
E o propósito político subversivo, que distingue e caracteriza os crimes contra a segurança interna. Essa é uma
çoncepção liberal do crime político que, nos esforçamos
por manter, porque corresponde a um ordenamento de~
mocrático, da repressão dessa espécie de delitos.
Pois bem, o que veio fazer em relação a esta clara vi~
sào, doutrinária dos crimes contra a segurança do Esta~
do, a doutrina da segurança Nacional? O que significa a
doutrina da segurança nacional, incorporada claramente
à lei, diante da concepção doutrinária, serripre mantida
no Direito Penal, sobre os crimes contra a segurança do
Estado?
Pois be~_. a doutrina da sçgurança nacional, que nós
do Brasil importamos dos Estados Unidos, para depois
exportar, notadamente, para os países do cone sul da
América Latina, com efeitos bem conhecidos. Ainda
agorª, na sem~n~ passada, eu estive no Uruguai reali~
zando uma missão para a anistia internacional para fazer
um relatório a ser divulgado, internacionalmente, sobre
_a situação dos djreitos humanos, naquele país, e pude
ver, muito de perto, as conseqüências lamentáveis, da
doutrina da segurança nacional exportada pelo Brasil. t
curioso, eles debitam ao Brasil isso, eles dizem, vocês é
que nos mandaram isso, vocês é que são os responsáveis
por isso. Foi toda a elaboração feita por militares brasileiros, em torno da doutrina da segurança nacional, a fi~
losofia adotada pelas ditaduras militares do cone sul da
América Latina.
O que fez essa doutrina a nossa matéria'? Essa doutrina
procurou mudar o centro de gravidade, ela passou a considerar que os crimes. contra a segurança nacional e não
mais contra a segurança do Estado, eram todos aqueles
que atingiam, através de determinadas ações, no campo
político, econômico, psico~social e militar, interêsses re~
]acionados com a consecução ou obtenção de certos ob~
jetivos nacionais existentes ou potenciais. Então, o
problema já não é o interesse polftico da Nação. O
problema são ofensas a certos objetivos nacionais, que se
protegem contra antagonismos c pressões. Então, os antagonismos e pressões, ao alcançe e manutenção de certos objetivos nacionais, constituem crime contra a segu~
rança nacionaL Quais são esses objetivos nacionais'?
Bem, esses objetivos nacionais não são fixados pelo Congresso, são fixados pelo Conselho de Segurança NacionaL Esses objettvos nacionais passam a dar vida ao conceito de segurança externa e ao conceito de segurança ín~
terna, no seguinte esquema: segurança interna são todos
os antagonismos e pressões à consecução ou à manutenção dos objetivos nacionais, no plano interno. E, a se~
gurança externa, são os antagonismos ou pressões à con~
secuçào e manutenção dos objetivos nacionais, no plano
externo. É um .esquema totalmente distinto.
De::;de Jogo têm·se que dizer que, os antagonismos ~
pressões são naturais -na sociedade democrática, são.
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precisamente, o que caracteriza a sociedade deni.oáàtíca.
Nós vivemos numa sociedade de classe, nós vivemos
numa sociedade onde há uma monstruosa desigUaldade
social, onde existem inúmeras contradições, onde existem, normalmente, bens em conflitos por parte de inúmeras parcelas consideráveis da população e de classes
sociais urilas erh relação às outras, e que, exercem, normalmente, num ambiente democrático, o desenvolvimento de suas atividades, o desenvolvimento das suas
pressões, para obtenção de interesses.
b óbvio que nós temos um antagonismo iinportantíssimo dentro dos interesses dos trabalhadores e os interesses dos patrões. Os trabalhadores pretendem melhores
condições para a realização do contrato de trabalho; os
patrões acham que não podem dar essas condições, en~
fim, que não lhes interessa ou, por qualquer motivo a
elas se opõem. Estabelece-se aqui claramente um confli~
to, conflito que pode conduzir, às vezes, até, à sítuações
que representam uma ação de grande envergadura, como
na situação das greves de grande número de trabalhado·
res.
Quais são os objetivos_nacionais? Vamos ver quais são
os objetivos nacionais porque o que se vê é que o conceí~
to de segurança nacional gravita em torno dos obje~ivos
nacionais, que Se protegem contra aritagonismos e pfes· "'-.
sões, que se expressam através de ações, no campo políti·
co, económico, psiCó~SOCial e militar.

' I

Vamos ver quais são os objetivos nacionais, qUe a lei
menciona. São objetíVos naciOnais: segUndo-a fel, -sobe~
rania nacional, integridade territQTial, o regime represen~
tativo democrático- ..,...- esses são interesses políticos mas, menciona, também, como objetivos naCioóai"s-a paz
social, a prosperidade nacional e a harmonia internado~
nal. Poderíamos dizer que a harmonia internacional
também é um interesse político, mas a referência à paz
social nos leva ã perplexidade com a evidente possibili·
dade, de que se desborde o campo da repressão dos deli~
tos contra a segurança do Estado, sobre ações que nada
têm a ver com a segurança do Estado.
O que é a paz social? Professor Roberto Vieira Filho,
numa brilhantíssima obra escrita há pouco, diZia: -•• A
paz social, é a tranqUilidade da classe d_ominante, que
procura ocultar os antagonismos e a opressão da classe
dominada". Essa é uma concepção que parte, evidente-mente, de uma conotação ideológica manifesta. Mas é
evidente que a paz social representa, qualquer que seja a
visão que se tenha, uma situação de_ normalidade, de
tranqUilidade da vida social.
Os crimes comuns, também, atingem a- paz ·social, é
óbvio, os crimes comuns também atingem a j:iaz sociaL t
evidente que a realização de um estupro, a realização de
um homicídio, a realização de um roubo atingem, evidentemente à normalidade da situação social estabeleci·
da. Temos esse como um elemento de todas as figuras de
delitos, já os clássic_os diziam isso, isso já está na obra de
Carrara, esse é o sinal característico da existência de to~
dos os crimes, então, se todos os crimes violam a paz sO~
cial, é evidente que nós não podemos ter um crime contra a segurança nacional naquele fato que, apenas, viola
.a paz social, é preciso mais alguma coisa.
Os metalúrgicos de São Paulo, na greve de 1980, do
ABC paulista, uma greve absolutamente pacífica, uma
greve sem nenhuma conotação política, uma greve que se
relacionava, exclusivamente, com reivindicações relacio·
nadas com o contrato de trabalho, uma greve que foi reprimida com um aparato de violência, policial, indes~
critível - inúmeros Parlamentares tiveram disso uma
experiência pessoal, o Senador Teotônio Vilela, por
exemplo, estava lá, S. Ex' viu isso de perto -pOis bem,
pôs-se fim à greve dos rrietalúrgicOs os Senhores sabem
como?. Com uma ordem de prisão,- expedida pelo Delegado do DOPS de São Paulo, contra os líderes sindicais,
com base na Lei de Segurança Nacional, sob a alegação
de 4ue a greve atentava contra a paz social. E eles foram
condenados em I' instância, na Justiça de São Paulo, sob
o fundamento de que a greve atentava contra a paz soe' 'll. E é evidente, todos vêem e esse processo foi um es1dalo internacional, esse processo, em si mesmo, pres~

tau ão BraS:ít um imenso desserviço, apresentando o nosso Pais como uma terrível ditadura militar, o que não
correspondia mais à situação do nosso País, não corres~
pondia mais, não são esses os tempos que nós estamos
vivendo. O Presidente da República empenha·se na redemocratízação do País, nós nos encaminhamos para a r_e..
democratização do País, essa Lei teria que ser aplicada
com outras luzes. Pelo menos, não há Lei suficientemen·
te ruim quando temos bons juízes. Mas não é isso o que
está acontecendo, como direi um pouco mais adiante.
De sorte que, essa história de paz social, conduz a uma
perda completa de critérios para estabelecer o que deva
ser um crime contra a segurança do Estado. O que deva
ser ... Os policiais militares da Bahia, que fizeram a para.
lisação do serviço por três dias, no ano retrasado, inteiM
ramen"te pacífica com reivindicações exclusivamente relacionada com a remuneração terrível que eles recebiam,
foram condenados pela Justiça Militar, na base da paz

sedai.
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Isto de paz social, não faz sentido para caracterizar
crimes-contra a segurança do Estado. O processo que se
move contra O Lula _e _outros dirigentes sindicais e na auditoria do Amazonas, nesse momento, por connitos rela.
clonados com um comício realizado - conflitos numa
área extremamente conflagada -- também tinham por
basl! isso. Os padres franceses, os posseiros daquela região do alto Araguaia, que fizeram uma emboscada con·
tra pessoas que eles supunham vinham desalojá·los e,
efetivamente-vinham desalojá·los, mas que eram autorj.
dades, essa emboscada é um crime comum, isso salta aos
olhos. Mas eles foram condenados com base na Lei de
Segurança Nacional porque o Tribunal entendeu que
isso ofende a paz social e, portanto, estava em jogo a segurança nacional. Vejam os Senhores os escaninhos atra~
vés dos -quais s.e vaza a concepção autoritái-ia de repres.
são dos criffies contra a segurança do Estado. Constitui,
meus senhores, cu estou profundamente convencido dis·
so, constitui a tarefa fundamental, nessa matéria, mudar
a filosofia do sistema. É preciso compreender que u-ma
-lei que define crimes contra a segurança do Estado plO_tegeo Estado democrático, ou seja, o que se pretende pro~
teger são os lllteresses políticos do Estado democrático.
O que se pretende proteger é o Estado democrático, ou
seja, o que se pretende proteger são os interesses políticos do Estado democrático de direito.Os Interesses políticos do Estado democrático de direito são os interesses
da sua segurança externa e os interesses da sua segurança
externa e os interesses da sua segurança interna, que se
protegem respectivamente contra a traição e contra a
subversão. É isso que se tem de proteger, ê i;so que se
tem de estabelecer; é preciso afastar a doutrina da segu.
rªõ_ça -nacional que é prOfundamente antidemocrática,
por todos os lados que se examine, todos os lados. 1:: uma
doutrina totalitária, na medida em que engloba todas as
ações através de pressões e antagonisos,a concepção ou
ma_nu_t6nçã_o de objetivos nacionais definidos e-m term~s
de....extrema vagueza ou vaguidade. É extremamente vago
dízer "paz social", é exlremamente vag-o, não diz nada;
dizer "regime representativo" é bastante vago, embora
isso possa ser interpretado no bom sentido, mas "paz so.
cial", ..prosperidade nacional", são expressões de tal forM
ma vagas_ e indeterminadas que permitem uma am~
pliação do campo da segurança nacional a setores que
não têm nada a ver com a segurança do Estado. É preciSo abandonar a doutrina da seguranç-a nadOl1ai. Esse é o
grande passo. Isso talvez pudesse ser feito, de uma forma
hábil, sem discutir o problema da segurança nacional.
Eu não sou politico; creio que há certas fórmulas políti~
cas de se fazer isso. Por exemplo, vamos manter o nome
de "segurança nacional", crimes contra a "seiurança na~
cional". A denominação não tem a menor importância.
Vamos manter a denominação. Poderia ser "crimes con.
tra a segurança do Estado". Mas, vamos dizer "são crimes contra a segurança nacional". Eliminar da Lei o ar.
tígó re_lacionado com a de_finiçãa de segurança nacional. Vamos eliminar esse artigo. Mas podemos eliminar esse
- artigo tambéill sem discutir o mérito. Por quê? Porque
um artigo como esse não tem que estar na Lei. A Lei é
um conjuntO- de Comandos e de imperativos. A Lei não é
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um tratado, um livro de doutrina. A Lei não tem que
conter uma definição de seguranca nacional.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
me V. Ex' uma interrupção.
V. S• refere·se ao artigo 11' da Lei.
O SR. HELENO FRAGOSO -

-Permita~

Não, ao artigo 2t?.

Não tem que estar na lei. De modo que tiramos isso
sem discutir o mérito, embora o nosso problema seja
com o mérito. Aquela definição não ê só incompleta.
Aquela definição é fascista; aquela definição é antidemocrática; uquela definição é errada; ela não compreende
tod<Js as hipóteses; ela oferece - vejam os Senhores, um conceito absolutamente ridículo de guerra psícológic<J diversa. Os crimes de manifestação do pensamento
são considerados <Jtos de guerra; guerra psicológica diversu. E por isso, no Decreto-lei nl' 898, eram punidos
com pen<Js brutais. Nós tinhamos pena miníma de 10
anos de reclusão para crimes de manifestação do pensa·
menta, partindo d<J idéia de que os crimes de manifes·
taçào -do" PenSam"ento constituem guerra. "Ertà la guerre
come {a guerre", ou seja guerra ê guerra. t perfeitainente
ridículo, o exagero é manifestíssímo. Os crimes de manifestação do pensamento nos estados democráticos são
sempre punidos com penas brandas. São crimes de perigo em relação ao interesse que se visa tutelar. Nos regi·
mes democráticos há sempre uma ampla margem de to·
lerância para manifestação contrária. ~ precisamente
isso que caracteriza o regime democrático.
Então, eu dizia, tirar da lei a ditiniÇão de SegUrança
nacional. Não se precisa explicar porquê. Vamos tirar da
lei porque não tem que estar na leí, ê impróprio estar na:
lei. Na verdade, estamos querendo tirar da Lei porque
não presta. Mas, podemos dizer que vamos tirar da lei
porque também, validamente, tecnicamente, é impró~
prio. Não tem que estar na lei. E vamos formular um
conjunto de incriminações qUe corresponéiam a uma visão democrática da tutela do estado de direito. incorporar na lei uma concepção democrática de crime político,
expurgar da Lei todas as suas expressões que conduzem
ao arbítriO, à intolerância e à opressão. E são muitas.
Eu gostaria de dizer aos Senhores que essa tarefa que o
Congresso, neste momento, decide empreender, de refor·
mulaçào da lei de Segurança Nacional, é, como disse no
início, a mais importante para um regime de_ liberdade
neste Pu is. E tanto mais assim quanto a ação do Superior
Tribunal !V!í!itar nos últimos tempos, abandonando a
sua antiga jurisprudência tem sido realmente terrível. Eu
sou, os Senhores _sabem, um antigo advogado, com uma
vasta experiência em matéria de crimes políticos; desde
1964 tenho trabalhado em centenas de casos de acusações por crimes políticos e ainda hoje continuo trabalh<Jndo em muitos casos dessa natureza. Acompanhei
todo o desenvolvimento da açào do Tribunal Superior
- Militar nesse período todo, um período conturbado da
vida da Nação, e posso dizer que o Superior Tribunal
Militar, no passado, quando tínhamos uma criminalida~
de política grave- nós tivemos no Brasil uma criminali·
dade política grave- quando tlnhamos uma situação de
atuação subversiva grave, a qual deve se dizer o sistema
repressivo reagiu também com igual violência, mas de
qualquer forma tínhamos uma criminalidade política
grave. O que aconteceu? O Superior Tribunal Militar,
pela -vocãçào democrática de seus juízes, mas também
pela ação dos advogados, que foram nesse aspecto incan~
sáveis, terminou por formular uma concepção democrá·
tica do crime político dando aos textos uma formulação
para aplicá·los, que correspondia_ a uma visão liberal. E
por isso nós elogiávamos tanto o Superior Tribunal Militar. Pode parecer que os advogados elogiavam o Superior Tribunal Militar, um pouco, para levar os juízes às
decisões que convinham. Mas não era assim, nós elogláM
vamos o STM entendendo, realmente, que o Superior
Tribunal Militar diante de uma lei inígua, enfam-e, aplicava - e são inúmeros os ex~mptos -segundo uma formulação realmente liberal. Não é assim hoje, é preciso
que se diga que não ê assim hoje. A atual composição do
STM leVa a Corte a aplicar a lei de Segurança Nacional,

Maio de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl.,. (Seção ll)

de acordo com o que supõe-ser a-doutrina da segUrança
nacional na sua pureza, conduzindo a aplicação dessa
Lei a extremos absolutamente intoleráveis. t manifesto
que o jornalista que disse do Ministro~Chefe da Casa Civil da Presidência da República, alguma coisa ofensiva, o
falso liberal perdeu a máscara, alguma coisa assim, é evi-

dente que não praticou um crime contra a segurança do
Estado, não havia o propósito polítíco subversivo é manifesto, se o Sr. Ministro estâ 6feniiiaO~ YaÍ processá.-Io
com base no Código Pena!. mas LCi de segurançã-Nacional para crimes políticos, nós- temos aí um criine pOHtico? nós temos aí o propósito político subversivo? EYidentemente não tem, e o STM mandou pfocessâ-Jo,
como todos sabem. essa atuação atual do STM torna urgente mexer nesta Lei, porque se tivéssemos nesse moM
menta um tribunal liberal, que aplicasse essa Lei segunM
do os princípios que devem regular realmente a repressão dos crimes contra a segurança do Estado,· para
abranger aqueles fatos hoje raros, qúe realmente atingem
os interesses políticos da Nação·;·nós Podíamos atê ·não
ter muita pressa, vamos fazer essa tarefa com calma.
Mas me parece que em face da atuação da Justiça Militar, a nossa tarefa é urgente.
Nós encontramos nessa Lej alguns dos defeitos mais
manifestos da Lei. O defeito mais fmPoiúnte desta Lei
são as definições vagas e indeterminadas, que como todos nós vimos, é um pouco um fato relativamente comum na História do Direito Penal; eu mencionei que a
definiç~o de Ulpiano contida do digesto era uma definiç~o de tal forma vaga que compreendia tudo aquilo
que o soberano e.ritendesse contrariar os interesses do
povo. Nesta LSN nós temos isso hoje, com uma freqüéncia extraordinúria. Nós encontramos uma série de exM
pressões cuja interpretação está entregue inteiramente ao
subjetivismo do aplicador. -A expressão ..entrar em en·
tendimento". O que é entrarem entendimento, corllo
menciona o art. VI? A expressão: "doutrinas ou idéias
incompatíveis com a Constituição." Quais são as idéias
ou doutrinas incompatfvcis cOm a Constituição? Porque
us idéias, quaisquer que sejam, são legítimaS, as doutrinas também; podemos, é claro, discordar. Atividades
prejudiciais ou perigosas -à. sCguiarlça nacional. Essas
não são expressões próprias de uma Lei penal, pela iÕdeterminaçào do conteúdo do que se pretende expressar."Notícia tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou deturpada." O que é notícia tendenciosa? O Que é fato verdadeiro truncado ou deturpado? "Tentar indispor o
povo com as autoridades constituídas." Tudo pode ser
uma tentativa de indisposição do povo contra aS aotoridádes constituídas. "Interesse nacional, tentar subverter
a ordem vigente, a tos destinados a provocar guerra revoJucionúria ou subversiva." Isto é evidentemente inconstitucional. Define-se um crime dizendo: "qualquer ato
destinado a provocar guerra revolucionária ou subversiva." Que atas? A Lei, quero dizer a V. Ex•s, não foí feita
por juristas. A origem militar do texto é manifesta. Sabem por quê? Porque se emprega na Lei expressões que
-não têm signifteação técni"éa. __
0 art. 26 df:fine crimes através de verbos como:-dev"a-star, saquear, assaltar. A expressão assaltar não tem signi~
ficado técnico, é uma expressão jornalística. Não se sabe,
tecnicam-ente, o que é assaltar, e a perplexidade ainda é
maior quando depois de assaltar vem roubar. Expressõ~s
que não têm significado técníCO. Define-si crime, dizendo: praticar ato de sabotagem. Não é assim que se define
um delito, tem que se definir a ação. Praticar ato de terrorismo. Praticar ato de terrorismo é praticar crime. Mas
isso é uma barbaridade. Como é possÍvel definii-se urli.
delito através do seu nome juris, não é possível, isso não
existe, isso viola o princípio da reserva legal. Nós estamos todos de acordo na doutrina do Direito Penal, hoje,
em que viola o princípio da reserva legal, as incriminações vagas e indeterminadas que não permitem identificar a ação proibida. Na ConstituiÇfo da Alemanha
Ocidental, há uma disposição expressa nesse Sentido,
Toda a doutrina moderna do Direito Penal, entende que
tanto faz aplicar a lei penal sem uma dispos-ição expressa, do que aplicar diante de uma disposição expressa,

mas que não--define a conduta delituosa. Isso era típico
do Direito ~azista. No Direito Na:zista havia uma disposiç~o que dizia: ··romper a força defensiva do Estado, interromper a força defensiva do Estado." Na legislação
penal soviética, no Código Penal soviético de 1926 também se encontram numerosas disposições nesse sentido,
que violam o princípio da reserva legal. O tribunal tinha
que dizer que isso é inconstitucional, e é inconstitucional. "Dificultar o funcionamento de serviços." O sujeito
que quebra um telefone, ele dificulta o funcionamento de
serviços? E há expressões empregadas pela lei que servem
para tudo, que são a chave da aplicação arbitrária desta
lei. Essa estória de motivo faccioso e inconformismo
político-social. Os posseiros, lá do Alto Araguaia, foram
coiidenados, porque o Tribunal disse que havia motivo
de facciosismo ou de inconformismo político-social. Todo~_~ses conflitos de posseiros contra grandes empresas
proprietúrias de terra, no interior do Brasil, são defini-dos como sendo_ um conflitO de inconformismo político
social. Não é esse o problema, O problema é saber se
existe vontade..subversiva., ou seja, se através da sua ação
se pretende atingir as bases do podc!r instituídO na sua
formulação política. Esse é o problema. Essa estória de
inconformjsmo· e· facciosismo aparece em numerosas exposiç~_es. Onde as coisas atingem a face_ mais perigos~
desta lei é nos crimes contra manifestação de pensamento. Aqui estamos numa área sensível e particularmente
delicada de uma lei dessa .natureza. E aqui que se atingem as liberdades democráticas. TodOs- o-s-prociessos ouquase todos os processos movidos, depois da revogação
do Ato Institucional n'>' 5, na Justiça Militar,~ são muitos, são crímes de manifestação de- pensamento. Aqui,
estão os leões, e, entramos na área delicada, entramos na
área, verdad_eiram~nte, importante em tempos de normalidade. As disposições sobre propaganda e instigação são
disposições part[cularmente iníquas e defeituosas. Aqui
se di~·- "f_azer propaganda subversiva" ... R~lmente,_a lei
não foi feita pOr ~écnTco, por um jurista. No inciso l'>' :Se
dá Ull]a definição-ampla do que sej{l prOPagand~ sub~er~
siva; "É utilizar de quaisquer meios de comunicação social._ inclusive o livro.'' Ora, o livro tem que ser excluído.
_f1t~avés_do tivro não se faz propaganda subversiva, ela é
feita através_ de- um volante, através de um panfleto. "Como veículo de_propaganda de guerra psicológica adversa.·· Um estudan~~- que_ escreve na parede "abaixo a_ditadura"--sfgnifiCa a guerra psicológica- adversa e recebe_
pena de dez anos de reclusão. Depois aparecem em outros incisos disposições que foram corrigidas no
Decreto-lei n~ 314. Este decreto dizia o seguinte:- "fazer
propaganda", depois dizia:"aliciando pessoas no trabalho ou no ensino''. Isso não vem ao caso. O problema é
saber o que está dito. Posso aliciar pessoas no local de
trabalho ou ensino para fazer uma greve. Isso não é proQaganda subversiva. Aqui diz "realizando", mas no
Decreto-lei n\' 314 não dizia realizando, dizia: "o comício, a reunião pública, o desfile e a passeata"._ Mostrava
_claramente que o que se queria reprimir era o comício,
reunião pública, o desfile e a passeata. Eu mesmo tive a
oportunidade de dizer inúmeras vezes qu_e é mais do que
evidente que propaganda subve"rsiva não pode ser o
c.omicio, a passeata, o desfile, nem reunião pública, mas
o que for dito nessas oportunidades ou exibido em cartazes ol_l__faixas. Ê;:_~vidente que nós estamos tratando de
uma manifestação de pensamento. A essas disposições
eu chamaria a atenção para elas, porque são as mais pe- ~igosas. ~ preciso ter uma idéia clara a respeito disso.
Que são crimes de manifestação de pensamento? Crimes
de manifestação de pensamento _são _aqueles que se exM
pressam através das ofensas, das pl-opagandas, da instigação e da apologia, são abusos da manifestação de pensamento. Essa ofensa só tem sentido numa lei que define
crimes contra a segurança do Estado, se for a ofensa subversiva: A propaganda só tem sentido se for a propaga~
dã subversiva _como instigação, que só pode ser_ a ~nsti
gaçào subve~siva. Quer- dizer, ma'r.ifestações de pensamento através das quais se pretenpe conseguir uma sitUação perigosa aos interesses políttcos da Nação. E claro como água. Uma criança entende isso. A propaganda
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e a Instigação são forrrias atuantes da manifestação de
pêtiSã:trtento que só têm sentido porque atravez delas se
pretende levar os destinatários da mensagem a um comportamentO perigoso à segurança do Estado. Isso está na
natureza das coisas. Quando se realiza Um enunciado
que signifiqU.e--uirlá iilstigaçãó, ou Seja, um convité vee-mente à aÇãO, pretende-se levar o destinatiirio a um compo_rtame!ito __subverslvo. t o único sentido que se pode
ter numa lei de segurança; a incriminação da instigação,
na perspectiva da segurança interna. 1: preciso- ter idéias
aara·s: ã reSpeito-disSo e;SObfetudo, é preciso ter uma inspiração democrátíca. t: preciso na formulação desta Lei
amir a liberdade. É preciso na formulação desta Lei ter
flresente as exigências de proteção política do Estado demOcrático. Os crimes d-e manifeSt-ação de pensamento,
por outro lado, não são nenhuma guerra psicológica. Os
crimes de manifestação de pei1samento são sempre considerados de uma forma leniente nas democracias.. Os crimes de manifestação de pensamento nos põem numa fai~á-0tre~amente delfcada pelo limite incerto entre-aié
onde _vai o direito de contestação, numa democracia, e
até onde começa-se a entrar no abuso. ~ uma faixa âefícada, é uma fai_xa que tem que ser manobrada com cautela. O regime democrático, precisamente pelas contradições, pelOs antagonismos, pelas pressões que se exefcem numa democracia apresentam mais do que qualquer
oU.tio uma toleiãncía enl relação a esses delitos. Esses delitos são crimes de perigo em relação ao que se pretende
- proteger. Portanto, esses delitos têm que ser punidos
com penas leves. Na Alemanha Ocidental, por exemplo,
esses delitos silo punidos com pena de multa. O regime
demoCrático nos expõe normalmente a certos abusos.
Winston Churchill dizia, na Câmara dos Comuns, há
muitos anos: ..A liberdade de manifestação de pensamento que proporciona o regime democrático, comumente nos expõe a ouvir cOisas muito desagradá-veis, coisas, coiiluntente, ofensivas." Mas, nós ainda não inventamos uni regime melhor do que esse.~ natural num re-g:ímé democrático, sobretudo quando se trata de homens
públicos, que estão expostos pela sua atuação, normalmente a uma zona de iluminação muito maior do que os
- cTdad~os conluns, é natura:t que em relação a eles se
exerça o controle vivaz e polémico dos adversários políticos. A luta política é uma luta de paixões, e normalmente
faz parte um pouco do jOgo político. Vê-se, por exemplo,
as -cólsas qUe sãO ditaS eril relaÇão à Primeira-Mirtistra da
f!lghlterra, Margaret Thatcher, ria Câmara dos Comuns.
t:. um jogo forte, duro; as coisas que são ditas do Presidente dos Estados Unidos nas campanhas eleitorais.
Quando aqui no Brasil se processou a Diretora do Correio da- Manhã, Niomar Muniz Sodré Bittencourt. por
editoriais do grande jornal Correio da Manhã, nos quais
se identificava ofensa ao Presidente Costa e Silva, eu juntei - defensor de Niomar Muniz Sodré de Bittencourt
- ao processo publicações americanas sobre o que se dizia do Presidente da República dos Estados Unidos nas
campanhas eleitorais. E o Presidente dos Estados Unidos reage na mesma moeda, o jogo é forte, é natural isso
no regime democrático, esse é o privilégio do regime democrático. Esse é o prívilégio de um regime de liberdade,
isso é impensável na União Soviética, isso é inipensâvel
num regime totalitáriO, num regime autoritário. Então, é
o nosso privilégio e deve ser ConSlderado, enfim, com a
tolerância natural da manifestação do pensamento, que
nós queremos preservar como um bem inalienável num
-sistema democrático, num sistema de liberdade!
De modo que os crimes de manifestação _do pensamento são aqueles que têm que_ ser mexidos. _Um outro aspecto importante que me parece deva ser considerado porque também é fundamental, é tudo o que se relaciona
com a greve. Nós temos hoje, os Srs. Senadores sab_em,
vigente no País uma Lei que se chama uma lei antigreve
que é, por sinal, uma Lei profundamente iníqua, uma LeÍ
que tem de ser revista com a maior urgência. A Lei que
define crimes politicas não pode ser instrumento para
aterrorizar e perseguir trãbalhadores nos conflitos resultantes de reivindicações por melhores condições do contrato de trabalho. A vigente Lei de Segurança Nacional
tem servido a essa finalidade, dando argumento aos que
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nela vêem meio natural de defesa eficaz da ctasse dominante para a preservação-dos seus interesses com a dominação e a opressão do proletariado. O processo que se
moveu em São Paulo, ao qual aludi, em 1980 contra os
metalúrg-icos _do ABC, numa greve que não tinha qual-

quer conotação política, constituiu realmente uma expressão terrível de opressão! t mais do que evidente que
tal greve_ não afetou, nem poderia afetar o interesse futi~
damental da segurança do Estad_o, motivo pelo qual não
poderia se constituir, jamais, num crime político. Agreve é_ direito dos trabalhadores, sempre em situação de desígUJI!dade na disputa sobre o contrato de trabalho. A vigente Lei Antigreve, que constitui" um dos monstrengos
criados pelo regime militar, já é demasiadamente repres·
si va no plano trabalhista e nQ_criminal, de modo a tornar
o r~urso à Lei de Segurança, violência em demasia dig·
na das piores ditaduras. A única possíVet previsão da
greve, numa lei que define crimes contra a segurança do
Estado, é a que considera a greve_ subversiva, ou s~a, a
greve realizada exclusivamente com fins_ políticos através
da qual se pretende comprometer a segurança interna do
País .. E a única possibilidade_ de se botar uma greve na
Lei de Segurança Nacional.
1:: ilegítimo c d_e:sleal escamotear a límpida proteção
dos_interesses políticos do Estado, dando aos p'"atrões argumentos terroristas para submeter e opriniír os trabalhadores. Este nos parece o aspecto mais grave na- Lei de
SeguranÇa Nacional vigente. Uma outra tarefa, igualmente import~mte, será a de rever a Lei Antigreve vigen~
te, terminando com a estrutura sindical fascista que entre
nós prevalece desde o Estado Novo. A escandalosa e
crescente desigualdade na distribuição da renda, denunciada de (orma eloqUente na conferência de Puebla tem a
sua origem especialmente num estilo de crescimento capitalista, que mantém larga proporção da foiça de "trabalho em condições de subemprego, reduzidas as taxas de
produção e grave exploração. Isso se deve, não só à estrutura agrária em nosso País, como também particularmente tl frágil força de pressão da classe trabalhadora.
Para isso tem sido essencial ao sistema dominante supri~
mi r a liberdade sindical e proscrever o direito de greve.
A inclusão da greve padfica na Lei de Segurança Nacio~
na! constitui uma aberração, que expressa da forma mais
brutal o poder de dQminar e_controlar a classe trabalhadora, suprimindo-lhe o _seu poder de pressão.
Tambêm gostaria de aludir, muito rapidamente, pois
estou terminando, à questão do terrorismo. O terrorismo
é sempre um crime grave contra a segurança interna· de
um país.
Não existe uma ordem económica e social distinta da
ordem política que a inStitUi e ã proteg-e~- O -crime de terrorismo é um crime contra a segurança interna do País.
I:. evidente que o crime de _terrorismo não pode ser defini·
do praticar-terrorismo, isto é inconstitucional. 1:. evidente que na repressão contra o terrorismo, o Estado tem
que resistir a criar, também por seu turno, um direito pe-nal terrorista. A experiência dos países que criaram leis
especiais- inclusive-países democráticos- que criaram
leis espe<:iais para a repressão do terrorismo, comO é õ
caso da Alemanha Ocidental, como é o caso da Itália,
como é o caso da Espanha, é uma experiência simplesmente lamentável! Não há quem defenda essas leis: essas
leis constituem, no direito penal alemão, por exemplo,
que é urn direito penal democrãtico, visivelmente um
corpo estranho, uma ofensa aos direitos fundamentais,
ainda que nesse país tivesse havido um terrorismo que
continue a existir, um terrorismo verdadeiramente terrível, que leva os governantes muitas vezes à perplexidade.
Os governantes costumam r_eagir-diante do terroris-mo da
forma mais cônioda possível, ou seja, aumentando as penas, passam então para 30 anos, para 40 anos, aumentando as penas na ilusão de que, dessa forma, resolvem
alguma coisa. É preciso ter presente que o _terrorismo
não se previne através de tlm sistema de repressão severa,
o terrorismo se previil.e cOm a democracia. E: um regime
de liberdade, é um regime que amplia a faixa da contes-tação, que permite amplamente a possibilidade de oposição em todos os níveis. ~ um regime que dá a<>s adver-
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sáfíos a possibilidade de atuar, a possibilidade de participar, a pOsSibilidade de "vender o seu peixe", é este oregime que -previne o terrorismo. O terrorismo ê sempre
um criffie grave contra à segurança do Estado, Nada justifica a elaboração de lei especial antiterrorismo. A experiência dos pafses que elaboraram essas leis ê simplesmente lamentável. t impórta-nte que n-a repressão penal
coritra o terrorismo o Estado resista estabelecer um direito penal do terror que, violando a Constituição, ê de
completa ineficácia. Não se resolve o problema do terrorismo através de medidas legais, a melhor prevenção
contra o terrorismo é, sem dúvida, a criação de uma ordem social mais justa e bumana e que termine com a desigualdade escandalosa, a injustiça social e a opressão
política, estabelecendo as bases de uma sociedade democrática.
Essas considerações aplicam-se inclusive ao terrorismo- de direita de que terrios tido inúmeras manlfeS'tãçõe8,
nos últimos tempos. Na América Latina essa espécie de
terrorismo aparece comumente vinculado ao sistema estabelecldQ--pelas ditaduras militares. O terrorismo de direita visa ao endurecimentO âO regime ese derrota, precisamente, pela manutenção e pela consolidação de uma
ordem potítica, social, democrática, justa e igualitária na
qual aqueles terroristas se isolam como grupo inexpressivo de delinqüentes. O remédio para o terrorismo de direita é o mesmo: democracia, _liberdade, justiça social.
Não existe uma específica figura de delito denominada
-térroris·mo; não exiSte! O crime de terrorismo rião eXiste.
Não existe uma figura específica de delito denominada
terrorismo. A espressão se aplica a um conjunto de crimes contra a segurança do Estado que se caracterizam
pof cauSar danos consideráveis· à peSsoas ou coisas, p"ela
-criaÇão real ou potencial de terror ou intimidação com a
finalidade político-sociaL
A Lei de Segurança Nacional vigente empregando expressões vagas e indeterminadas quanto à conduta delituosa i-eguer Com-pleta reVisão rlessa matéfia. ·os-Crimis
de terrorismo são sempre crimes contra a segurança interna, porque não existe uma ordem econômico-social
_independentemente do regime que a regula e protege.
Gostaria_d_~ aludir, também, rapidamente às inúmeras
incongruências e impropriedades e disposições perigosas
da lei.üque mostra, como já disse niais de uma vez, que
ess_a lei não foi feita por técnicos. t evidente a origem milit<.tr desse texto, é evidente! Realmente não houve jurista
mexendo nessa Lei, não houve~ Há disposições que não
se explicam; e as leis anteriores ainda eram piores sob o
ponto de vista técnico. A disposição"- sobre tentativa no
art. 47 não tem razão de ser, já está no _texto do Código
Penal, que constitui o texto da legislação_ subsidiária. A
disposição sobre o art. 48 sobre a extinçãO da pUnibilidade é de uma infelicidade total. Diz-se aqui que a punibilidade se extingue pela morte do autor e pela prescrição da
pena. Não há nenhuma regulação sobre a prescrição da
pena, isso não tem nada a ver.
No art. 50_ aparece a terrível disposição que permite ao
Ministro da Justiça a _apreensão, suspensão e a proibição
de circUlação de publicações e emissoras. Essa disposição é absolutamente incompatível com o sistema demÕcrãtico de repressãO desses crimes e tem que, evidentemente, desaparecer da lei.
No que tange ao julgamento, nas disposições sobre o
processo: a mais importante disposição sobre o processo
que tem que ser reformad1:1 é a que se refere a prisão cautelar imposta pela autoridade policial. Não é possível
conferir à autoridade polícia! o poder de impor a prisão
cautelar por 30 dias. Essa prisão só pode ser determinada
por um juiz. Foru os casos de f1agante delito só pOde ser
determinada por um juiz. Fora os casos de flagrante delito, só mediante ordem de um juiz é possível privar alguém de liberdade. De tal SOrte que temos a possibilidade aberta pela lei, como ocorreu no caso dos metalúrgicos--de São Paulo, de um delegado façanhudo impor
tranqüilamente: "esse é um crime contra a segurança nacional". Esse líder sindical de São Paulo que proferiu

Maio de 1983

uma ofensa contra o Presidente da República; "processa
o líder sindical com base no Código Penal", tudo bem,
isso vale! Porque se entende que aquilo é um crime contra a segurança nacional, o delegado podia impor a p-risão deli por 30 dias. E os Senhores imaginam o que isso
signifiCã? Trinta dias de prisão! E incomuiiicabitidade
por oito dias, incomunicabilidade que não pode atingir o
advogado. A incomunicabilidade não pode atingir o advogado, não há incomunicabilidade para os advogados.
O Estalu_to da_ nossa profissão diz que os advogados podem se avistar com seus clientes presos mesmo incomunicáveis. _Pois bem, na Lei de Segurança não conseguimos nunca nos avistarmos com o cfiente preso incomunicáveL Nunca! Nunca! Por quê? Porque o tempo que nos
levava reclamar judici~lmente contra isso era o tempo
que cessava a incomunicabilidade, De modo que quando
chegávamos ao Tribu_nal para reclamar, a reclamação
não tinha mais objeto. Esse exame médico que tambêm
se fala aqui na Lei e do qual se fez até uma certa publicidade no momento em que a Lei foi enviada ao Congresso, esse exame médico só tem sentido se o médico fOr de-signado pela defesa. Nenhum sentido tem o exame médic_o do preso se esse exame se fizer através de um desseS
médicos legistas que se especializaram _em afirmar a existência de suicídio nos casos de mortes resultantes de torturas nus prisões, isso também dá para entender?
Em sum_a, para terminar, pedindo a todos muitas desculpas pelo excesso de tempo tomado, tal a relevância
enorme da matéria. Vou sintetizar em apenas três minUtos o que me parecem ser as exigências fUndamentais da
tarefa legislativa ingente que o Congresso toma a seus
ombros neste momento. Como deve ser uma nova lei'?
Primeiro: abartdono da doutrina da segurança nacional. Os crimes que queremos prever são os crimes cuntni
a segurança do Estado e mais particUlarmente do Esfiido
---democrático de direito. Todos os Estados têm o direito.
de se defenderem na medida em que mantêm o regime
democrático. As tiranias, em princlpío, não têm inimigos
ilegítimos. O que queremos proteger é o Estado demo·
crático. A verdadeira segurança nacionã.l é constituída
por instituições estáveis e um regime autenticamente democrático. As p~nas devem ser brandas. Não se deve su~
por que através de leis severas é que se controlam o fenômeno da criminalidade política. Está mais do que demonstrado que o Direito Penal tem uma função extremamente limitada na prevenção da criminalidade. Não é
através do Direito Penal que se previne a prática de crimes. O sistema punitivo exerce uma função extremainen·
te limitada no que tange a prevenção. A prevenção serelaciona c_om problemas de natureza social.. Como no caso, por exemplo, dos crimes políticos, eles se preservam
com a democracia, eles não se preservam com penas elevadãs. Penas eleYadas não têm sentido algum para criminosos de c_onvi:cçã:o. Pode--se impor pena de morte, podese fazer o que _quiser que não surtem efeito algum. São
apenas expressões da brutalidade, da violência do sistema repressivo. Não está demonstrado o efeito preventivo
da ameaça penaL Como dizia Mark Anselm grande pe-nalista francês: __ '-'_a prevenção geral é uma espécie de
crença". A gente tem crença de que incriminando uma
ação- vai-se levar ao destinatário da norma a se abster
dessa ação. Isso é uma crença. Não está demonstrado.
Abandonar as definições, o que talvez seja uma fórmula política de resolver o problema da segurança nacional. Aband_ona a defiriíção, tira a definição! Tira a definição da Lei e faz um texto democrático!
Incorporação de um conceito democrático de crime
político; eliminação das expressões vagas que aparecem
no texto permitindo aplicação arbitrária da Lei.
Os crimes têm que ser divididos em dois grandes capítulos: os crimes contra a segurança externa e os crimes
contra o estado democrático. Eliminação da Lei das
ofensas a autoridades, as ofensas a autoridades não têm
que estar numa Lei dessas. Por quê? Porque é praticamente impossível que através da ofensa se atinja a segu·
rança ao Estado.

.~
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A pretensão ao respeito das autoridades que é o objeto
da tela jurídica nos crimes contra a honra já é mais dO
que amplamente realizada pelo Código Penal Comum. A
ofensa para estar na Lei de Segurança Nacional teria_ que
ser a ofensa subversiva, ou seja, a ofensa atraVés da qual
se procura abalar as bases da autoridade com finalidades
subversivas.
Essa é a única ofensa que pode estar numa lei de segu~
rança, se quiserem, podem colocar, essa ofensa ê raríssi~
ma. Coloca-se na definição da ofensa a -finalidade
político~subversiva, basta isso para tirar todos os processos que estão por at. Ofellâei ãs autoridades com finalidades político-subversivas, ponto, está bom, se quiserem
está bom.
Acho que se deveria tirar a -ofensa, mas se quiserem
colocar assim podem colocar, não vai dar problema. Tirem o inconformismo políticà-social, de que_ fala a Lei
em várias passagens que serve para tudo, esse tal inconformismo seive para tudo~ Previsão da propaganda e_ da instigação na perspectiva
do bem que se quer proteger.
Propaganda e instig-ação tem que ser propaganda e
instigação, substancialmente a traição ·à Pátfla na perspectiva da segurança externa e a subversão.
E isso que se tem que prever em uma lei democrática.
Punido com pena leve. Pode colocar três meses a um
ano de detenção, tudo bem, tem que ser punido com
pena leve, não há guerra alguma aí.
Se tivermos u-m dia no País uma situação verdadeiramente perigosa para a segurança do Estado aí vamos legislar novamente, esta lei fe-ita em mOmentos de normalidade política deve realmente ser concebida com critérios
democráticos. O Brasil não deve ficar aquém do que representa a elaboração legislativa dessa matéria nos estados democráticos, nos expiramos uma democracia plena,
é esta a vontade do Presidente da República, nós prestamos um serviço ao Presidente da República nesse sentido
e prestamos um serviço imenso à Nação brasileira.
A greve somente se subversiva, uma exata justificação
dos delitos, eliminação da prisão cautelar imposta e, finalmente, um grande problema, a questão da competência. Tem-se afirmado a neceSsidade de qÚe a competêÕ.cia para esses delitos volte à jurisdição_ comum.
A transferência da competência para jurisdição miii~
tar se fez sob inspiração da idéia de que há uma guerra
subversiva, foi esta a inspiração, eu creio qii"e talvez o
melhor sistema nesse momento fosse voltarmos ao critêrio da Lei n.,. 1.802; crimes contra a segurança externa,
competência da Justiça Militar; crimes contra a segurança interna, competência da Jurisdição comum.
A Justiça Militar ê uma justiça instituída para julgamento dos crimes militares, dos crimes contra as instituições militares. Não tem sentido que os juízes militares
venham a julgar crimes contra a segurança do Estado.
operou pelo
Essa transferência de jurisdição também
Ato Institucional ni' 2, em virtude de uma certa desconfiança da justiça comum em relação a essa espécie de criw
mes e para submetê-los a um regime especial de severidade, o que constituiu, como já disse, um engano para os
que fizeram a lei, porque a Justiça Militar funcionou
com critériOs democráticos, hoje não está funcionando
com cr.itérios democráticos. A Justiça Militar hoje não
está funcionando com critérioS democráticos, como já
mencionei.
Gostaria de, mais uma vez, agradecer imensamente a
honra que me fizeram os Srs. Membros da Comissão,
convocando-me para que viesse aqui falar sobre um
tema de tamanha relevância Como ê -o da Lei de Seguw
rança Nacional.
Só espero cju~ realmen-te; esta C6Inissão tenha condições de elaborar um projeto que corresponda às exigências de um sistema democrático, creio que este é um
serviço inestimável à Nação. :t: muito difícil fazer esta lei.
Há pouco, alguns políticos de uma agremiação po11tica me pediram: mas por que vOcê nãO faz um anteprojeto
a essa Lei'? Eu disse: acho esta tarefa dificílima, é muitó
mais fácil criticar a Lei do que fazê-la, criticar é fácil por-
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que os d~feitos são manifestos e podemos criticar a obra
dos outros Coro relativa tranqüitidade. Fazer não e fácil,
sobretudo fazer requer .competência, fazer requer vocação democrática, mas também competência. N_ós __ vemos hoje muitos políticos fairuldo contra a Lei de Segurança Nacional e ninguém se atreve a apresentar um projeto porque falta descobrir corno é que se vai enfr_entar
esse corpo tÕdo. Não adianta fazer uma disposição pequena modificando um dispositivo da Lei, não ~díailta
mudar o art. 26 .que é m_apifest~m~nte inçpnstitudonal,
tem v~rios OU?"OS~ É pr~ciso realmente uma ob~:a orgânica, uma obra que permita uma revisão completa do texto
para substituição desta Lei por uma Lei que corresponda
à eficaz defesa do Estado_ num regime de hom~ns livres.
Faço os meus melhores votos e coloco-me inteiramen~
"te à disposi~ào_ ~a C01pissão p~ra colaborar nessa tarefa,
faço os melhores votos para que esta Comissão consiga
levar '1: cabo -~!._a~t_arefa g!gan_tesca.
Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESJOENTE (Nelson Carneiro)- O Profes'sor -Heleno f'~ãg~so fez a su3 _b(ilhante exposição foca li·
zandõ vários ãspectoS da-Lei"êlê ·segurança NacionaL ·
O Senador Murilo Badaró chamado a uma comissão,
--retirou-se por alguns instantes, por ser convocado. S. Ex.f
é o relator da matéria mas isso não impede que os outros
membros da Comissão formulem a S. Ex• as perguntas
que desejem.
Co"m a Pafãvrã- o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Em primeiro lugar quero
felicitar a V. S• não apenas pela palestra que proferiu
aqui, mas pela longa luta e o longo trabalho qu_e vem desenvolvendÇI em defesa das instituições democráticas que
merecem o nosso aplauso, o nosso respeito e a nossa admiração.
Não há dúvida alguma de que_o nome de V. S• é hoje
-um nome proferido c_om dignidade e com ·ad_pliração,
pela - eu diria nos anos mais difíceis - bravura, pela
coragem e pelo destemor de defender essas idéias que V.
S• defende hoje, quando é um pouco mais fácil mas defe;:ndiaanos atrás quando a situação era bem mais difícil.
V. St manteve as idéias e os princípios em muitas
oportunidades em que muitos calaram e silenciaram. Então, v. s• tem muita autoridade para falar o que está falando, porque sempre falou assim em qualquer momento
e em qualquer oportunidade.
Do que nós ouvimos de V, S• e do que conhecemos da
. obra de V. S•, aqui me parece que a questão primeira é a
~eguinte_indagJJ.Ção: Y. S• fala e fala muito bem, que se
_deve abandonar na elaboração da Lei, o conceito da
. _d_outrina de segurança nacional, V. S• fala que nos crillles contra a segurança e o Estado, é.o.Estado que deve
ser protegido e não o cidadão ou as .autoridades que devem ser protegidos. Que deve-se ter como base as lnstiw
tuiç_ões Democráticas. V. S' diz que quando se elaborou
essa lei tinha-se como idêia um estado de guerra, um es_tado Qe beligerância e que por isso os mílitares a fizeram
~.que a verdadeira segurança nacional é aquela que busca a def~a das instituições democráticas.
Eu perguntaria. a V. S•: possível nós marcharmos para
~ssa comissão, elaborar um trabalho de aperfeiçoamento
dessa Lei que aí está, de abrandamento_ das _penas a que
V. S• se _referiu e se referiu muito bem, de eliminaÇão de
artigos, de aperfeiçoamento de conceitos; ou se estamos
partindo para uma outra realidade? Se queremos a elaboração de uma Lei dentro de um regime que seja, realmente, democrático, não é o caso em que seria muito
diffcil buscarmos o aperfeiçoamento dessa Lei, mas não
s~fia 6 caso dC:-nóS deixarm~s de ltldo,essa lei e partirmos
- paTa a elaboração de uma nova Lei, diante dessa nova filqsofia- que V. S' expôs aqui? É possível adaptar essa Lei
--que af está, eliminando-a, coibindo de dizer os exageros,
ou será- Que é praticamente uma missão impossível? o
ideal seria, dei:Jtro dos novos conceitos e de nova filosofia,elaborarmos -uma nova Lei com relação a esta matéria? São as perguntas que faço a V. S•.
T
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O SR. HELENO FR_AGOSO ~Creio que há tarefas
políticas, que os políticos_entendem, e e_u não entendo,
muitas vezes .de meios e modos de fazer as coisas, para
alcançar o fim que se pretende,
Não s_ei que meios e modos poderia se adotar, eu mesmo sugeri e V. Ex• não estava presente, que não se brigasse em torno da doutrina da segurança nacional. Esse.
ê um debate que v-ai suscitar uma reação terrível, que não
seí-se--o sisteina _militar vigente no Brasil está disposto a
fazer co11cessões.
Creio que esses crimes deveriam se denominar "crimes
contra a segurança do Estado", mas não brigo porque se
denomine esses crimes. "crimes_conlra a segurança nacional". Pode &.e manter o nome segurança nacional e fazer
uma lei democrática. Não brigo por isso.
Digo que se deve eliminar o conceito de segurança nacional. Mas eu brigaria numa fronteira técnica. Eu não
brigaria porque o conceito de segurança nacional é fascista, não diria isso, poderia até dizer. Mas, tecnicamente
impróprio que na Lei fique uma definição de segurança
nacional, porque a Lei é um conjunto de imperativos de
comando e não um livro de doutrina.
A doutrina da segurança nacional vai ser elaborada Já
pela Escola Superior de Guerra e está nas suas publicações, não tem que estar na Ld, por quê? Não tem que
estar na lei porque é impróprio tecnicamente e porque a
definíçào é errada, a definição é. incompleta, lacunosa, é
deficiente, ela conduz a erros na aplicação da Lei. Como
ãque[a história de paz social a que me referi largamente.
_ Então, o.ós brigamos numa fronteira técnica. Se formula
uma Lei democrâtica, V. Ex' me per~unta, é possível reformar essa 'Lei ou se deve fazer unla outra? Eu diria,
pão tenha a menor dú.vida, que se deve fazer uma outra.
Mas é possível, politicamente, tenhamos que dizer
"não", vamos apenas reformar a Lei". Então, tomamos
as incriminações da Lei, damos um novo título a essas
incriminações, d~crev-emos de um~ ou_tra forma e _atribuiJno_s u~a outra pena. ~stamos reformando a Lei.
O ideal seria, ao meu ver, fazer uma nova Lei. Considero essa ~ma tarefa muito difidl, que_ toma tempo e requer competência técnica específica nessa matéria, além
de requerer um grande amor à liberdade.
O SR, .PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Com a
palavra o Senador Murilo Badaró, Relator da Comissão.
O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, Professor Heleno Fragoso; demais menbros da comissão:
Não causa nenhuma surpresa o brilho e a competência
com que V. S• se saiu na sua exposição. De resto, durante o pçríodo de autoritarismo que o País viveu, V. s~.
como advogado, fez justiça ã ~elhor tradição dos advogados brasileiros, na luta brava e aberta, corajosa, temerata, em favor da aplicação do Direito. Sem jamais ter
comprometido ou maculado a profissão com engajamento em manifestações que, como jurista, V. S• sabia que
eram delituosa.s.
E essa atuaÇão fê-lo respeitado em todo o País não só
pelos seus pares, mas por toda a opinião pública n<lcional que acompanhou os. trab.alhos que V. S• desenvolveu
em todos os pretórios desta Nação.
Felicito V. S•, sou antigo admirador da sua grande
cultura, da sua grande capacidade jurídica e me honra
muito ter podido participar como Relator nessa audiência em que ouvimos aqui uma exposição-a -mais substaOc.iosa.
Eu tinha algumas indagações a fazer mas, devido ao
acúmulo de problemas no Senado e também ao tempo,
-voü me concentrár numa só.
Concordo com V. S• de que uma Lei penal, e uma Lei
de segurança é tipicamente um~ Lei penal, não se pode
manter no seu contexto uma falta de tipificação de delitos, que é fundamental para a aplicação da Lei, sob pena
de cairmos em alguma cois_a que é repudiada pelo Direito brasileiro e pelo direito de todo mundo, que é aplicação d~_ lógica em matéria penal.
Mas, diante da exposição de V. S•, fiquei numa grande
dúvida. É que quando V. S• profliga a redefinição que a
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bastante precisas sobre o conceito de paz social, V. S• insere também um ·conceito amplamente indefinido, que é
o conceito de subversão.
Então, pelo que entendi, quando V. s~ diz assim
"deve-se punir quando há uma manifestação subversiva" e seria a única base para tipificar os delítos contra a

segurança interna, quero pedir a V. S•, inclusive, vénia,
porque eu estou diante de um dos melhores entendedores
desse assunto. E perdoe-me se alguma hcn::::;ia eu possa

cometer com relação a este assunto.
Mas quando V. S• fala em subversão, não estaria embutido nesse conceito o mesmo defeito, ou o maioniefeito que existe na Leí, que é exatamente alargar de tal forma a amplitude dela e tambêm deixar sem definir o bem
jurídico a_ Ser tutelado?
Se ilão entendi bem, ou se entendi de forma equivocada o que V. S• disse, V. s~ faria toda a tipificação dos delitos contra a segurança interna, na base da intenção s_ubversiva. E aí está algo que me parece tão ou mais amplo
quanto aos conceitos indefinidos e amplos que a Lei contém agora.
Eu teria outras in-dagações a fazer a V. S• como, por
exemplo, o problema de conceituação de guerra revolucionária, que é um pouco maiS- amplo do que a guerra
psicológica diversa. Teria a perguntar a V. S• também,
no caso dos crimes de opinião, e aí vai umã oPiiiião pessoa1, é de que a busca da tutela ou do recurso da Lei de
Segurança Nacional e, portanto, de um forum eSpecial,
decorre exatamente da incap:idáade da atual, da justiça
de prover o ressarcimento do bem jurídico oJendido,
através de manifeStação aos õrgãos de comunicação social, vale dizer, a Lei de Imprensa, ou o Código Penal,
não só hõje, ·a Justiça conium-nâo tem celeridade suficiente para responder com rapidez que se faz necessária à
agressão contra o bem juríd_ico que se quer prõteger:
Então, busca-se o recurso de uma Justiça especial, que
é muito fiais iãpida, a Justiça Militar age com grande celeridade, pelo menos, é o que se imagina nesses casos.
Mas, eu queria que o Sr. pudesse fixar, também, o poder da subvenção, que me chamou mais a atenção.
O SR. HELENO FRAGOSO- Agradeço imensamente a sua indagação, que permite, talvez, esclarec_er
um ponto importante na exposição que fiz.
O que que se protege? V. Ex• se referiu ao bem jurídico
que se quer proteger, acho importante isso, e vamos nos
referir, um pouco mais adiante aos crimes de manifestaç_ào do pensamento. o que se quer proteger é a segu~
rança interna do País. A segurança interna gravita na esfera da rebelião, ou da subversão, ou da sedição.
O que que se entende por subversão? Por subversão
entende-se algo que está perfeitamente claro, data venia.
Por subversão entende-se a ofensa à ordem polftica estabelecida, na forma em que a Constituição a estrutura,
para a sua mudança violenta. Isso é que ê subversão.
Subversão é querer tirar o Presidente da República, é
querer fechar o Congresso, é querer impedir que a magíStratura funcione, _é querer desestruturar o sistema político vigente na forma em que a Constitujção estabelece.
Iss_o__ é subversão.
Este conceito de subversão, como fulcro da o[ensa que
se faz à segurança interna, é perfeitamente nítido, ele tem
sido _objeto de abuso. E por isso V. Ex~ __observa~-~-:
Bem, mas subversão ... " porque se tem alegado subversão onde não exisle_subversão, o que é um problema distinto, porque_o conceito técnicO é um conceito ·que_se_eStabelece com segurança. Trata-se de mudar a ordem
política estabelecida pe:la_Constituição, por meio de violência. f: isso que é subversão, é claro, não há problema
aL
De modo que quando se diz: o propósito político subversivo, é o propósito-·ae mudar a estrutura política do
Estado. O jornalista de São Paulo, que ofendeu o Ministro Chefe da Casa Cfvil, não tinha o propósito político
subversivo, por quêTPOrque ele não tinha o propósito de
mudar a estrutura política-Social do Estado. Isso, data

venia, não me parece que possa dar lugar a dúvidas, os livros de doutrina estão aí para esclarecer isso.
Observa V. Ex~. também, em relação aos crimes de
manifestação de pensamento, que se busca, através da ...

O SR. MURILO BADARÓ- Gosta-ria de cotrigir
uma imprecisão: eu diria mais e-m termos de -calúnía, injúria e difamação.
O SR, HELENO FRAGOSO - As ofensas.
O que é que se visa proteger quando alguém, sem nenhum mOtiVo políticO-. -diz do Presidente _da Rei)ilblica
que ele praticou um adultério falsamente, o que se visa
proteger? Visa-se proteger a segi.ii'illça do Estado? Ê óbvio que não. Isto não é um crime político, por quê? Porque falta totalmente o propósito político subversivo~ O
-que se visa proteger, ali, é a pretensão ao respeito da própria dígnidade do Chefe do País e isto ele vai defender no
Código Penal. As autoridades, nos regimes democráticos, não têm direito a um respeito quase místico, que
aparecia no antigo ·regime, não têm esse direito, as autoridades dirigem a coisa pública, têm deveres para com a
"Nação, estão submetidos ao controle dos adversários
poHticos, dos que se opõem ao sistema políticO Vigente.
Nada disso se faz com subversão. Dir-se-ã: a Justiça militar é mais eficaz. Eu diria que o sistema de processar
isso como crime político tem aquela arma perigosíssimã.
da prisão cautelar. Qualquer um de nós pode ser preso
por um façanhudo delegado de polícia, que determine a
prisão de alguém que julga que ofendeu_a uma autoridade da República.
O que se visa proteger- e V. Ex• diz:-- Há o interesse que se visa proter. O interesse que se visa proteger, ali,
não é o interesse da segurança do Estado, não é esse interesse,-s6ê esse interesse, se a ofensa for subversiVa: Aí "estou de acordo com V. Ex•, embora eu coilsidere raríssimos os casos de ofensa subversiva e considero dificílimo
que através de uma ofensa subversiva se possa, verdadeiramente, atentar contra a segurança do Estado, acho dificnimo.
Não creio que a Justiça militar seja mais célere do que
a Justiça c_omum não. Nem vejo na celeridade, um ele-merito especial de prevenção dos crimes. A criniin-ologia
do nosso. tempo mostrou _que essa _celeridade não funciona, realmente, como um elemento de prevenção do crime. Eu poderia citar a V. Ex_• 1,1_ários livros de autores
americanos_ que estudaram largamente o problema_ da
prevenção do crime, para mostrar que realmente não está aí um (ator d.e prevenção.

6 SR~ M:uRILO BADARÓ- Mas, néSse tipo cre cri~
me a celeridade é fUiióaffii!ilfaf para:·o-,-res-sa"icimentõ dO
-dano causado. Nos crimes de injúria, de difamação e de
calúnia, a Justiça comum infelizmente não tem sido suficientemente rápida para que o ofendido seja rassarcido
do dano que lhe foi causado. Esse é que é o problema
que me parecer, ..
O SR. HELENO FRAGOSO- Mas veja V.

Ex_~ ...

o sR. MUR.ILO BADÃRÓ- Não estou fazendo nenhuma manifestação de opiniãO; até porque, -do ponto
de vista técnico, -a--minha furição me obdga a não fazer
nenhuma ..
O SR. HELENO FRAGOSO- Não, eu compreendo
ap:r:ecio ..
O SR. MURILO BADARÚ_ ,--- . .-,estou apenas colocando para V. S•, porque é um grande especialista, e no
fuli:rõ dessa reforma" está esse problema, que é a busca
exagerada da Lei de Segurança Nacional para os crimes
de Imprensa, o que me parece uma deformação incríveL
~

O SR. HELENO FRAGOSO -

Acho também.

O SR. MURILO BADARÓ- Mas é porque verifico
que está nisso, quer dizer, nós estamos aqui com um
problema do Presidente do Senado, que recebeu uma
agressão, a mais violenta, a mais cruel sobre a sua honra
e, se S. Ex~ for buscar ajustiça comum, ou o Código Penal, ou o Juiz singular_.
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O SR. HELENO FRAGOSO- Mas qual ê o mal, Sr.
Senador?
O SR-. MORILO .BADARO- Nenhum-mal, desde
que a Justiça responda e com ...
O SR. HELENO FRAGOSO- Mas a Justiça age eficazmente.
O SR. MURILO BADARÓ- Sim, tomara que seja
assim. Agora, se se disser ao ofendido que não faz mal
algum demorar lO anos, aí também ...

O SR. HELENO FRAGOSO -

Não, não ...

O SR. MURILO BADARÓ- ... está se agredindo a
um direito que absolutamente nierece ...
O SR. HELENO FRAGOSO- Não é esse o problema.
O SR. MURILO BADARÓ- .,. ser protegido.
Esta é a questão que eu queria colocar, para que o Sr.
nos fQrneça luzes sobre isso.
O SR. HELENO FRAGOSO- Não é esse o pi'oblema. Se nós entendermos que se trata de um caso de Lei
de Segurança Nacional, o bem jurídico protegido não é a
honra do indivíduo, o bem jurídico protegido é a segurança do Estado.
O SR. MURILÓ BADARÓ- Estâ perfeitõ. Mas, veja, o que estou dizendo é isso ...
O SR. HELENO- FRAGOSO dente do Senado ..

Atingindo o Presi-

O SR. MURILO BADARÓ- Não, atingiram o Cidadão que, eventualmente, é o Presidente do Senado.
-O SR. HELENO FRAGOSO --Sim, claro, Ele reage ...
O SR. MURILO BADARÓ- Não é o Presidente do
Senado que é atingido.
O SR. HELENO FRAGOSO - Ele reage Com baSe
na legislação comum que se aplica a todos os cidadãos,
isso terã a mesma repercussão, isso terá a mesma significação. Quando se fala em aplicar a Lei de Segurança Nacion-al, nobre Senador, é para acionar um instrumento
IerrorístiCOda Lei de Segurança Nacional. Por que? Porque a doutririi da segurança nacional levou, neste País, à
criação de uma mística segundo a qual a segurança nacional define os crimes fundamentais e transcendentais
do Estado, dando lugar, inclusive, àqUela repressão terrí~
vel que nós tivemos, da criminalidade política, com um
largo emprego da tortura, enfim, dos seqüestros e de
tudo aquilo que a Nação, hoje, também conhece.
Creio que a ofensa às autoridades, que não têm a conotação de ofensa aos interesses da segurança do Estado,
têm qUe _ser perseguidas com base no Códlgo Penal comum, é eficaz também essa defesa. Existe todo um instrumental de defesa, que a Lei de Imprensa e o Código
Penal estabelecem e essas autoridades podem perfeitamente a ele recorrer. E muitas vezes, nobre Senador, veja
bem, para pessoas situadas nesses casos, muitas vezes
não convém certos processos, por isso mesmo o C6digo
Penal submete a ação penal, nesses casos, à iniciatiVa do
Ministro da Justiça. O Presidente da República pode dizer: não, isso faz parte do jogo. Isso não me atinge. Vamos responder a isso pelos nossos próprios meios. Isso
faz parte do jogo.
Veja V. Ex~ que nos estados democráticos as coisas se
processam dessa_ maneira. Pode não convir ao sistema de
poder que vai trazer o foco de luz para o que significa,
em últimil análise, um fato absolutamente inexpressfvo.
O Discurso do Deputado João Cunha, pelo qual S.
Ex• está sendo processado pela Lei de Segurança Nacional, foi, do ponto de vista _da repercussão, do fato na
Nação, absolutamente inexpressivo. Um deputado .de
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Oposição falando cinco minutos sÕbre acontecimentos
que havia pessoalmente participadO; odiosos e ninguém
tomou conhecimento disso fora da esfera do ambiente
político normal em que essas coisas se processam. A
Nação inteira foi tonlar- COõhecimento disso. Acho
sobretudo uma burrice. Acho sobretudo uma burrice
chamar a atenção sobre certos fatos. Quer dizer, aos
políticos isso pode não 1ntereSsar. Isso- é uma tolice isso
passa. Vamos responder a isso com o mesmo diapasão,
com a mesma Violência. t=: uma agressão injusta, uma
agressão ofensiva, uma agressão incabíveL Vamos res~
pender na linguagem normal com que os políticos
atuam, dentro de uma ampla esfei'a de liberdade nos regimes democráticos. Acho que o a~ionamento da Lei de
Segurança Nacional é o uso de· um instrumental_terrorístico que caracteriza os regimes a'Utoritários. E cofio a situação vigente no Uruguai.
Eu disse à Comissão que na semana pâssada estive no
Uruguai realizando para a Anistía Inteiriacional um relatório sobre a situação dos direitos humanos naquele
país. Pois bem, no Uruguai aciona-se na lei para um crime que se chama ofensa à moral das Forças Armadas. E
ofensa moral às Forças Armadas é qualquer manifestação de oposição aos militares. no poder, qüãiquc;r manifestação de opinião de oposição aos militares no poder. É um regime de profunda opressão, de sufocamento
da liberdade de atuação política do cidadão. A situação
do Uruguai é tão terrível, tão lamentável. Nós contemplamos hoje a situação do Uruguai com tanta inquietação. Um povo que tinha uma classe intelectual tão destacada, pequena mas tão destacada, um povo de uma extraordinária -cultura. Na semana em que eu estava no
Uruguai profóiu-se, por um chefe de política da cidade
de Minas, no Departamento de Lavalleja, a exibição da
peça de Tennessee Williams. "O Zoológico de Cristal". E
o chefe de polícia jusiificou dizendo que a exibição daquela peça se referia a desemprego sem dizer qual era o
contexto, se referia a conflitos familiares que fariam mal
à família uruguaia e proibiu Temlessee Williams. Uma
peça mundialmente representada de um teatrólogo de renome internacional de imenso talento. um sufoca:
menta da liberdade individual. É preciso -ir cortando essas leis autoritárias, que pertencem, SenadOr, a um ciclo
histórico encerrado. Eis o que -preciSãífios entender.
Quem sabe o Presidente da República está entendendo
isso melhor do que nós? Isto pertence a um ciclo históri~
co encerrado, esta lei pertence a um ciclo histórfcõ- enCerrado. O País se redemocratiza, nós buscamos um regime
de liberdade. E se buscamos um regime de liberdade, temos a obrigação de formular uma lei democrática. uma
lei que realmente proporcíone repressão à crimina1idade
politica, que tenha- verdadeiramente significaçã~ de criminalidade política. Não conferir os priVilégios aos go~
vernantes em matéria de segurança nacional, como é
próprio dos regimes totalitários. Se alguém ofende Um
governante num país totalitário está perdido, vai ser processado como se fosse uma ofensa polltica, o que real~
mente não é.
Agradeço à observação de V. Ex' e faço .votos que
Deus lhe inspire na realização deSse trabalha· tão ingenf.~
que lhe foi cometido de realizar, enfim, um estUdo e um
projeto em relação a essa Lei de Segurança Nacional.

e

e

O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado. Estou satisfeito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneirõ)·- 0-i1obre
Deputado João Cunha pede a palavra. Consulto_ à Comissão, sendo esta uma Comissão -Especial do Senado Federal, se o pensamento da Comissão é para aceitar ou
não a intervenção do parlameittar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíi-o)- Estou ta-~
zendo essa consulta por entender que não poderia deliberar sem ouvir primeiro o Relator. (Pausa.)
S. Ex' não tem oposição.
Como é a primeira vez que se registra a intervençãO de
um Deputado numa Comissão Especial do Senado Federal, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas.

Concedo, então, a palavra ao nobre Deputado João
Cunha.
O SR. JOÃO- CUNHA- Sr. Presidente, iluste Senador Nelson Carneiro, muito me honra poder usar da palavra. Primeiro porque o faço numa Comissão do Senado Federal, onde o destino não me pode levar mercê das
injunções políticas e, de outra, forma porque posso interferir quando sobre a Presidência de V. Ex~ vem ao Sena~
do da República, e nesta Comissão deveras importante,
o ilustre Professor Heleno Cláudio Fragoso.
V. Ex', Sr. Presidente, tem a sua tragetória histórica de
político e de estadista pontilhada várias de atitudes e
ações a que a nação se volta para prestar-lhe constantemente homenagem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) obrigado.

Muito

O SR. JOÃO CUNHA- V. Ex• está inscrito na História do riosso País e, particularmente, no que respeita a
este momento. quando sugere, que, por inspiração de V.
Ex•s, o Senado Federal cria esta COmissão destinada à
discussão da Lei de Segurança Nacional e traz a figura
dá Professor Heleno Cláudio Fragoso para confirmar os
seus conceitos e a sua posição no que respeita a esse instrumento legal vigente ainda no Brasil.
Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para reafirmar a
- minha admiração como advogado, como cidadão e
como Deputado Federal ao Professor Heleno Fragoso.
Foi na adversidade que Pude conhecer o advogado, o cidadão e por aí o pensamento, e por aí a sua postura diante dos fatos que a Nação pôde assistir no decorrer desses
anos. A condição de réu num processo na Lei de Segurança Nacional levou-me ao encontro do Professor Heleno Fragoso fazendo-o meu patrono na defesa perante o
Egrégio Suprêmo Tribunal Federal. Relembro hoje, Professor Heleno Fragoso, que chegamos perto do terceiro
ano do início desse processo. Foi a "via crucis" que me
foi determinada na vida pública e através da qual o amadurecimento da minha consciência diante da Nação,
diante das minhas obrigações para com a Nação brasileira chegou ao ponto, como quem diria, até da velhice. E
nesta reuniãO gOStaria de -afi"rmar, lembrando o pensamento de um político anarquista, deputado francês, que
a êpoca da comuna de Paris ou pouco antes dizia; ..cada
vez que entro no Parlamento Francês parece que deixo o
povo lá fora e me esqueço, dentro das minhas funções,
pelo que me obrigam as funções, me esqueço do povo."
O vazio desta Comissão, a não ser pela excelência das
presenças dos seus ilustres membros e da imprensa brasileira e de algumas pessoas mostra o imenso foss~ existen- 1e entre o Estado e a Nação, nesse vazio imenso em que
estão situados, de um lado, os brasileiros todos na própria insegurança da vida do cotidiano, marginalizados
do-- processo de participação, do processo cultural, do
processo econômico e sem oütras alternativas que não a
de se unirem, quando possível, ou de exigirem, através de
organismos que tentam ai se fazer presentes e, através
deles a voz do povo. Mas vejo que a Nação realmente necessita _de ser repensada em caráter de urgência. E dentre
os pontos que vejo como fundamentais para que a
N açào possa ser repensada, redimensionada, revista na
sua fisionomia tradicional, da mansuetude, da tranqüilidade, do trabalho, da ordem, a Nação passa não só pela
ne_ceSsâria revisão do seu modelo econômico, não só pela
necessária revisão do seu instrumento constitucional e,
por aí também necess~riamente pela revisão profunda
desta chamada Lei de Segurança Nacional.
Não acredito que seja possível uma conciliação nacionaL Não vejo possível a possibilidade de encontro de ir~
mãos entre irmãos brasileifO_s se não tixermos __em mira,
no momento exatoque o Senhor Presidente da República de um lado, aflito com os problemas de ordem
econômica e social, os governadores de Oposição e os
GOvernadores de Situação eleitos agora pela vontade popular a qu_inze de novembro, não é possível o congraçamento naCional se não passarmos por essas profundas
- revisões que vão desde o problema do modelo econômi-
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co passando pela necessária revisão das estruturas
agrárias deste País, passando pela necessária Assembléia
Nacional Constituinte e, por aí, pela revisão desse instrumento que considero odioso, de perseguição, instrumento de terrorismo contra a democracia.
Acredito que os Srs. Senadores que integram esta Comissão, reafin-entena palavra de V. St, Professor Heleno
Fragoso, têm uma responsabilidade terrível porque as
inserem neste quadro e neste contexto. Mas vemos neste
momento o alinhamento do conjunto da Casa para o
problema sério como este diante de uma palavra séria
como a de V. S• Não faço aqui críticas a ninguém, mas
mostro essa qespreocupação porque hoje deputados nossos estão atolados com problemas referentes à situação
económica do País. Nós temos aí problemas de desem~
prego, todos os problemas de componente desse modelo
econômico que nos foi imposto, em relação _ao· qual nem
tivemos o direíto de discutir e quando o tentávamos dis~
cutir sofremos, e muitos de nós sofre a perseguição política através do instrumento da I..ei de Segurança Nacional.
Eu queria prestar uma homenagem a V. s~, Prof.essor
Heleno Cláudío "Fragoso, do testemunho que tenho de
que o trabalho que V. 5' vem prestando à Nação brasi·
!eira, quer na defesa de presos políticos, quer na participação como advogado militante nos trabalho::; da Ordem
dos Advogados do Brasil, quer como tratadista do Direito Penal no Brasil, quer como especialista, e que a especialização V. s~ foi levado deste instrumento da Lei da
Segurança Nacional, quer como homem citado pelos
Ministros do Egrégio SUpremo Tribunal Federal, não
agora, mas em várias épocas, citado pelos tribunais de
justiça dos estados e lembrado nos tribunais de alçadas
permanentemente. Hoje considero V. S• o maior tra.tadista de Díreito Penal desta América Latina. E não é,:Por
outra razão que o mundo lhe presta essa homemlgem
como membro do Instituto Internacional do Jurista.
Não é por menos que a Organização das Nações Unidas
o tem feito seu porta-voz em várias missões em países
onde os problemas dos direitos humanos são afetados. E
o exemplo da Anistia Internacional que recentemente
levou-o na semana passada ao Uruguai.
Tenho impressão de que o trabalho, o contributo do
Professor Heleno Cláudio Fragoso à causa da democracia tem que ser lembrado permanei;J.temen.te, está escrito
na História deste Pais. E a presença de V. S• hoje, exemplificando com a cultura que tem, iluminando os luminares deste Senado Federal no trabalho ingente, na tarefa
terrível a que estão entregues, deve servir como advertência também, a todos quantos, e me parece até, ao Governo do Presidente Eiguciredo, que estende a mão à
Nação, embora o conjurtto do Governo que Sua Excelência representa, não tenha demonstmdo o interesse claro, inequívoco, certo, exigível de respeito para com esta
Comissão no sentido de ungi-la com o prestígio neces~
sário a que ela pUdesse chegar ao desiderato de um instrumento, de uma proposta, de um anteprojeto, de um
projeto de Lei de Segurança Nacional.
Quero, nobre Professor Helen.o Fragoso, atirmar _que
no contexto da presença de V. s~ aqui. considero esta
uma data histórica, esva.zlada da presença de tantos
quantos tinham a responsabilidade de estar aqui- juristas, advogados. A própria Ordem dos Advogados a que
pertenço deveria estar presente.
Mas esse fosso realm~mte entre Estado e Nação determinaram esse esvaziamento. E espero que processos
como o meu, e de outros deputados citados por V. St
possam servir à causa de redemocratização do País, à
causa da independência do Poder Legislativo, à causa
das prerrogutivas do Congresso Nacional, da imunidade
da tribuna do parlamento no sentido de um sacrifício
que foi imposto a nós, Deputados e ex-Deputados, que
passaram por-esta- Casa. Que este testemUnho possa oferecer, no silêncio desta sala, o contributo à democracia
brasileira. o que nós passamos juntos, v. s~ como advogado e eu como réu de um processo e deputado, e advogado também, o que passamos juntos acho que foi um
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testemunho de resistência. E o testemunho há de sen.·ir
para que a Comissão observe que no julgamento do povo, quando o povo tem a oportunidade de oferecer a sua
manifestação, a resposta ãqui no meu caso em cspttial,
que tive, foi a rccomiuçào ao cargo de Deputado Federal
em eleições livres dentro do Estado de São Paulci, dentro
dos limttes da minha possibilidade e dentro da escassez
da minha pobreza. Voltei aqui julgado pelo povo e, mais
do que nunca, voltei aqui com as mãos de V. s~ oferecendo à Câmara dos Deputados a interpretação constitudonal do texto que aí está, do art. 32, § 3~'>, da Constituição
Federal, a_definir a possibilidade de uma atilude masculina na expressão de V, s~. para que a Cãmara dos Deputados, cum o critério e o respeito pela independência dos
poderes, possa nestes próximos dias definir um momento
de grandeza, de avanço nas conquistas democráticas.
Eu me honrei de ter estad_o aqui no finã! da palestra de
V. $! E digo que na retina dos meus olhos, na curva do
tempo e na consciência dos meus f11hos, da min-ha
família e de muitos brasileiros v. s~ é o exemplo do paladino da democracia, através da cultura e da palavra
vibrante, serena com que se postado tem nos tribunais,
na defesa do interesse dos oprimidos.
Era a minha intervenção, Sr. Presidente desta Comissão.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) _

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Antes de
conceder a palavra ao nobre conferencista, desejo esclare~er que esta Comlssão é cÕmposta por apenas cinco
Srs. Senadores. E~tào presentes quatro, o que mostra
que ..
O SR. JOÃO CUNHA- Quanto a Comissão eU tenho plena consciência.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- ... é uma
comissão de estudo. De modo que está apenas ausente,
porque está presidindo os trabalhos de outra comissão, o
nobre Senador José Lins.
O SR. JOÃO CUNHA quanto à Comissão.

Mas a ob:;;_<;rvaçào não foi

O SR._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Sei~ mas
quero me referir a que esta não é uma comissão parlamentar de inquérito, nem uma conferência: Trata-se de
uma contribuição que os especialistas no assunto trazem
para a Comissão elaborar o seu trabalho.
Gostaria de dar e_sta explicação, porque poderia parecer que havia de_sinteresse por parte do Senado Federal
em a!="ompanhar a exposição do eminente Professor Heleno Fragqso, a quem concedo a palavra.
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O SR. HELENO CLÂUD!O FRAGOSO- Sr.

Pre~

dente, em verdade o Deputado João Cunha não formulou qualquer _indagação, mas simplesmente fez um conjunto de expressões extremamente generosas em relação
ao advogado que neste momento tem a honra de falar a
V. Ex~
Quero apenas manifestar o meu agradecimento, não
só pelas expressões de cortesia, e que são ditadas pelas
amizade, particu_larmente ao Deputado João Cunha,
como também a V. Ex•, e aos demais eminentes
membros. desta Comissão pela atenção com que me ouvi~
ram, esperandCder tido a oportunidade de alguma forma
ter sido útil ao trabalho que realizam. Muito obrigado.
O SR. MURILO BADARÓ- S. S! poderia voltar
esta Comissão?

a

OSR. HELENO CLÂUD!O FRAGOSO- Sim, estou â disposição.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Antes d~
encerrar a presente reunião agradeço ao Professor _Heleno Çláu4io Frag,oso ~ ho_nra q_u~ nos deu pelo seu comparecimento.e a belfssima contribuição, a erudita contribuição que trouxe aos nossos trabalhos.
. Está ..encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 12 horas e 45 minutos.)
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TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1983

CAPITAL 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' 219, DE 1983

~

SENADO FEDERAL
l-ATA DA 72•SESSÃ0,EM
23 DE MAIO DE 1983
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado nQ
96, de 1983, de autoria da Comissão Diretora, que reajusta os atuais
valores de yencimentos e proventos
dos servidores ativos e inativos do
Senado Federal, e dá outras providências.

- Projeto de Lei do Senado n~"
97, de 1983, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz
alteração na Consolidação _das Leis
do Trabalho.
1.2.2- Comunicações

- Da Associação Interpartamentar de Turismo, designando o
Sr. Senador Saldanha Derzi, para
comparecer à reunião da organi-

SUMÁRIO
de
que si:'

1.2.4 - Leitura de projetos

zacão Mundial -TÜrismO,
realizará em Paris, Frãnça.

-Do Sr. Senadoi- Saldanha
Derzi, que se ausentará do País.
1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR ALMIR PINTO Problemãtica nordesüna.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Contestando assertivas relacionadas com os trabalhos da Comissão Especial destinada a eStudar a reformulação da Lei de Segurança Nacional.
SENADOR HUMBERTQ LUCriação de Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a analisar o funcionamento do
Sistema Financeiro de Habitação e
de seu principal agente financeiro
-Banco Nacional da HãhTtação.
CENA -

~

- Projeto de Lei do Senado nl'
98, de 1983, de autoria do Sr. Senador Álvafo Dias, que dispõe sobre
a remuneração dos dirigentes das
Empresas Públicas e Sociedades de
Eco~<;t_mi~ Mista.
- Projeto de Lei do Senado nl'
99, de 1983, de autoria do Sr. Senador Marco Maciel, que dá nova redaçào a dispositivos da Lei n~"
4.21.5, de 27 de abril de 1963, que
dispõe sobre os Estatutos da Ordem dos Advogados do Brasil.
1.2.5 - Requerimento
~NI' 672, de 1983, de autoria do

Sr. Senador Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Resolução n~" 38/82.
1.3-0RDEM DO DIA

-Emendas da Câmara ao ProSENADOR JOSt IGNÁC/0Desdobramentos da visita do Mi-J jeto de Lei do Senado n~> 118/74,
(n~' 914/80, na Câmara dos Depunistro da Justiça ao Estado do
_tados), que define os crimes deresEspírito Sãnto.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo
de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar ope-ração de crédito no valor de CrS 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros).
ArL l~' É a Prefeitura Municipal de Monte Santo de
Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no
valor global de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois mi~
lhões, _cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros),
correspondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor
nominal da UPC de 877,86 (oitocentos e setenta e sete
cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81,
junto à Caixa Econõmica do Estado de Minas Gerais,
esta na qualidade de agente financeiro âo Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à construção de
300 (trezentas) uOldades habitacionais de interesse social
e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasit no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 220, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Urucânla, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédiM
to no valor de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois núlbões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros).
Art. {P I:: a Prefeitura Municipal de Urucãnia, EStado de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução
n? 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global
de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cin-co mil e trezentos -cruzeiros), correspondentes
a 105~.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete crUzeiros e oi·
tenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa
Econõmica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinadas à construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das
obras de infra-estrutura urbana necessãrias, naquele
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ponsabilidade do governador e dos
secretários do Governo do Distrito
Federal e dâ outras providências.
Aprovadas. Ã Comissão de Re~
dação.
- Projeto de Lei da Câmara n'i'
139(82, (n• 6.094/82, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que atualiza o valor da pensão instituída
pela Lei n~> 3.130, de 3 de maio de
1957. Aprovado. Â sanção.

-Projeto de Resolução n9
265}81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Umarizal (RN), a
elevar em Cr$ 20.004.000,00, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação.

-Projeto de Resolução n9 l, de
1982, que ã.Utoriza ·a Prefeitura
Municípal de Galiléia (MG_), a elevar em Cr$ 36.593.900,00, o mOntante de sua dívida consolidada.
Aprovado. À Comissão de Redação.
~Projeto de Resolução n\"
12/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Paula Cândido (MG)
a elevar em Cr$ 18.296.950,00, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação.

- Projeto de Resolução n\"
28/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de C arai (MG), a elevar
em CrS 43.378.650,00, o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. Â Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~'
88/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Nova Rezende (MG)
a elevar em CrS 65.067.975,00, o
montante de sua dívida consQlidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação.

-Requerimento nO? 506/83, soUcitando a convocação do Ministro
Chefe do Serviço Nacional de Informações, Ge_neral Octávio
Aguiar de Medeiros, para, perante
o Plenãrio do Senado Federal,
prestar esclarecimentos sobre as
atividades daquele órgãoL Votação
adiada por falta de quorum.
- Requerimento n,. 670/83~
para o oficiá S/23/82, do Prefeito
Municipal de Mauã (SP), solicitando autorização do Senado Federal
a_fi_m_d_e que possa contratar operação de empréstimo externo, no
valor de US$ 4,000,000.00 para
aplicação no sistema viârio daquele
município. Votação adiada por falta de quorum.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n9 224/81, que aUtorizaa Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Monte(MG), acontratar operação de crédito no valor de
CrS 69.673.800,00. Aprovada. Após
usar da palavra o Sr. José Fragelli.
À promulgação.
~ Redação Final do Projeto de
Resolução n"' 226/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Espera
Feliz (MG), a contialãr operação
de crédito no valor de Cr$
30,725.100,00. Aprovada. A pro-mU!gação.

- Redação Final do Projeto de
Resolução n~> 227/81, que autoriza
a PrefeitUra Municipal de Aimorés
(MO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 92.175.300,00.
Aprovad~. Ã pronlU!gaçào. ~ Redação Final do Projeto de
Resolução n~> 277/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Elói
Mendes (MG) a contratar operaçao de- crédito no valor de Cr$
75.611.250,00. Aprovada. À promulgação. -

-Projeto de Resolução n9
30/83, que autoriza a Prefeitura
Municipal de)tíquiiã (MT) a elevar em CrS 81.123.270,29, o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. A Comissão d~- Redação.

- Redação Final do Projeto_ de
Resolução n9 278/81, que autoriza.,
a Prefeitura Municipal de Matipó
(MG) a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 23.224.600,00.
AprOvãda. Â promulgação.

- Projeto de Resolução n\"
33/83, que autOriza: ã Prefeitura
Municipal de Barroso (MG) a elevar em Cr$ 173.514.600,00, o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. Â Comissão de_ Redação.

- Redação Firial do Projeto de
Resolução n9 281/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Santa
Maria do Salto (MG) a contratar
operação de crédito no valor de
Cr$ 30.725.100,00, Aprovada. À
promulgação.

- Redação Final do Projeto de
Resolução n1> 284j8l,,que autoriza
a Prefeitura Municipal de Curvelo
(MG )_a contratar operação de crédito no-valor de Cr$ 292.751.200-,-00
Aprovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n~> 285/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de João
Monlevade (MGr a contratar----:operaçào de crédito no valor de Cr$
182.969.500,00. Aprovada. À promulgação.
- Redaçào Final do Projeto de _
Resolução n~' 117/82, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Moreno
(PE) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 233.190.466,68.
Aprovada. Â promulgação.
1.4- DISCURSO APÚS A
ORDEM DO DIA

Maiodel983

torizada a contratar operações de crêdito no valor global
de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e
cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes a 35.000
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
877,86, (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e
seis centavos), vigente. em abrilf81,junto à Caixa Econô~
mica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinadas à construção de_IOO-(Cein) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inCiso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 222, DE 1983

SENADOR JOSÉ FRAGELLI
- Papel reservado ão Senado Federal no exame dos pedidos de empréstimos formulados por Estados
e Municípios.
1.5- QUESTÃO DE ORDEM
Suscitada pelo Sr. Helvídio Nunes e acolhida pela Presidência,
sobre a inexistência de quorum para
o prosseguimento da __ s_essão.
1.6-COMUN1CAC0ES riAPRESIDENCIA
- Término do. prazo para oferecimento de emen_das a-o Projeto de
Resolução n"' 37, de 1983.
- Referente à realização, amanhã, de sessão especial destinada a
reverenciar a memória- do exSenador Argemiro de Figueiredo.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caratlnga, Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e sete
milhões, duzentos e cinqUenta e um mil cruzeiros).
Art. 111 ~a Prefeitura Municipal de Caratinga, Estado de Minas Gerais, rios termos do art. 21' da Resolução
n9 93, de li de outubro de 1976, d_o Senado Federal, autorizada a contratar operações de crêdito no valor global
de Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e sete milhões, duzentos
e cinqüenta e um mH cruzeiros), correspondentes a
350.00Q_UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta
e seis centavos), vigente em abril/81,junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinada à construção_de 1.000 (mil) unidades
habitacionais de_ interesse social e execução das obras de
infra-esti"ufllra urbana necessárias, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~> Esta_ Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

[.7- ENCERRAMENTO

2-DISCURSO PROFERIDO
EM !>ESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Guilherme Palmeira, pronunciado na sessão de 20-5-83.
3-ATAS DE COMISSÕES
4- MESADIRETORA
5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

6-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕI;:S PERMANJ!NTES

Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

RESOLUÇÃO N• 221, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Candeias, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédi-to no_ valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, se-tecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).

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. 19 É a Prefeitura Municipal de Candeias, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução
n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au-

Faç-o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisa->\11, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 223, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Claro dos
Poções, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).
Art. l~' E a Prefeitura Municipal de Claro dos
Poções, Estado de Minas Gerais, nos termos do art 29
da .R~solução n\"93, de II de oUtUbro de 1976, do Sena,do
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no
valor global de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e Vinte e cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/8l,junto à Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na quãlidade de agente financeiro do Banco N açion_al <;la Habitação
~ BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades
habitacionais de interesse social e execução das obras dr;

Maio de 1983

infra·estrutura urbana necessãriã.s, naquele Municípío,
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, 23 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
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São lidos os seguintes

Art. 49 A despesa decorrente da aplicação desta lei
correrá à conta do Orçamento da União, para o exercíciO de !983.
Art. 59 Esta lei entra em vigor a partir de f'i' de janeiro de 1983.
Ar_t. 69 Revogam-se as ~isposições em Cc:!J.ltrârio.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 96, DE 1983
Reajusta os atnais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, e dá outras providências.
o·coilgresso Nacional decreta:

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO VI, da C0Iistitu1ç·ã·a, e eu, Nilo Coeiho,

Presidente, promulgo a -seguinte
RESOLU.ÇÃO N• 224, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de D~doópolls,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 460.876.500,00 (quatrocentos e
sessenta milhões, oitocentos e setenta e seis mil e quinhentos cruzeiros).
Art. }9 1'3. a Prefeitura Municipal de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2v da Resolução n~t 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-ral, autorizada a contratar operações no valor global de
Cr$ 460.876.500,00 (quatrocentos e sessenta milhões, oitocentos e setenta e seis niil e quinhentos cruzeiros), correspondentes a 525.000 OPCs, coõ.siderãdo o valár nOminal da UPC de CrS 877,86 (oítocentos e setenta e sete
cruzeiros e oitenta e seis ceittavos), vigente em abril/81,
junto à Caixa Eco-nómica: do Estado de Minas Gerais,
esta na qualidade de agente financeiro do Banco N acional da Habitação - BNH, destinadas à construção de
I .500 (um mil e quinhentas) unidades habitacionais de
interesse social e execução das obras de infra-estrutura
urbana necessárias, naquere- Munícípio, obedecidas as
condições admitidas pelo Banca· Central do Brasil no
respectivo processO.
Art._ 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 23 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Justificação

Art. !I' Os atuais valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal,
decorrentes da aplicação da Lei n9 6.991, de 25 de maio
de 1982, ficam reajustados em:
I - 40% (quarenta por cento) a partir de 19 de janeiro
de_1983; e
n- 30% (trinta por cento) a partir de 19 de junho de
§ 19 O percentual fixadO pelo iterrl II incidifá sobre
os valores resultantes do reajuste de que trata o item I.
§ 2'i' Em decorrência do disposto neste artigo, os vencimentos de pessoal em atividade, constantes dos Anexos
da Lei n~ 6.991, de 25 de maio de I 982, vigorarão com os
valores fixados nos Anexos desta lei, incidindo sobre-os
do Anexo I os percentuais de representação ali previstos.
§ 39 Serão descontadas dos reajustamentos ora estabelecidos quaisquer antecipações retributivas que hajam
sido efetuadas com base nas majorações autorizadas
pelo Decreto-lei n9 1.984, de 28 de dezembro de 1982.
Art. 2~' Fica elevado para Cr$ 1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros) mensais, por dependente, o valor do
salário-família.
Art. 3~" Nos cálculos decorrentes da aplicação desta
lei serão desprezadas as frações de cruzeiros.

ANEXO- I __

MlliSAL
A pal"tll' de

Ql._Dl:.l983

c.-1

1>\S-l
I>\S-2

ElAS-"
CAS-5

ll'\S-6

Ata da 72• Sessão,
em 23 de maio de 1983

204-.911
242.170
270.118
316.692
335.319
372.583

1ª Sessão Legislativa Ordinária
da 47ª Legislatura

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes Hélio Gueiros - Alexandre Costa - João Castelo Alberto Silva - Helvidio Nunes- Almir Pinto- José
Lins- Virgílio Távora- CaHos Alberto- Martins Filho - Humberto Lucena- Aderbal Jurema --Marco
Maciel - Nilo Coelho - Guilherme Palmeira -- Luiz
Cavalcante - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães Luiz Viana- José Ignácio- Moacyr Dalla- Nelson
Carneiro - Mauro Borges - Gastão MUller - José
Fragelli -Saldanha Derzi - Ãlvai-o Dias --- C3rlos
Chiarelli - Octavio Cirdoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comParecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número reginiental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a Mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
t 'i'-5ecretârio.

REPRESENTAÇP:IJ MI>ISAL

,VENCIMEm'O OU SAlÁRIO

N!VEIS

GR!JFOS

I>\S-a

ÃS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Coin o O_ecreto·lei n9 1.984, de 28 de dezembro de
1982, O-Senhor Presidente da República reaNstou os
atuais valores de venciffientoS, salários e proventos dÕs
servidores civis do Poder Executivo, decorrentes da aplicação do Decreto-lei n9 1.902, de 22 de dezembro de
1981. Fê-lo, contudo, _em duas etapas: 40% (quarenta por
cento) a partir de 19 de janeiro de 1983 e 30% ((finta por
cento) ã. partir de J9 de junho de 1983.
Foi igualmente atualizado o valor do salário-famflia, o
qual passou para Cr$ 1.200,00 (um mil e duzentos cruzeiros) mensais, por dependente.
Em atenção ao princípio de paridade retributiva para
as administrações dos três Poderes, fixada pelo art._98 da
Constituição Federal, cumpre ao Senado Federal adjudicar aos seus servidores, ati vos e inativos, análogo reajus·
tamento, obedecida, ainda, idêntica vigência.
O presente projeto de lei, pois, atende ao rito preces~
suai estabelecido pelo art. 42, IX, da Constituíçào Fede-ral, condic"íOiiando-se, ademais, às prescrições insertas
no Decreto-lei n9 1.984, de 1982, que lhe servem de paradigma.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1983.- Nilo Coelho
- Moacyr Dai/a- Henrique Santillo- Lenoir Vargas.
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239.752
290.614-
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M

'Z45,8<JS
326.929
391.671
475.038
519. 71f4596.132

319.660
425.008
509.171
17.548

~ys.&ss

7lj..971

n

CAROOS E EMPREOOS !;E N!vp, MCDie

Referên-

cia

01.06.1983

167.481

\'

M·

~BUIÇÃO ME:NSAL

~1 :ar.~~B~ ~1~~~a~e ~~~~:~a~e Ol~~8~e

NM-1
-2
NM-3
NIH
-5
-6
-7
Nl1•8
NM-9
NM-10
NM-ll
NM-12
-13
-14
Nl!-15
NM-16
NM-17
NM-18
NM-19
NM-20

NM-21

NM-22
NM-23
NM-24
NM-25

Vll'lWMUflU UU ~U -

U<>'

A partir de
OLOL1983

A partir de
01.06.1983

27.269
28.6$0
30.105

3.5.449
37.258
39.136

31.577

lj.l.OSO

33.156
34.825
36.230
37. 81~3

43.102
45.272
1+7 .099
49.195

39.-544

Sl.ll07
53.41f6
55.552
57.700
59.992
62.363
64.802
S7.312
69.576
72.281

41.113
42.733
44 .385
46.148

47.972
IJ9.848
51.779
53.520
55.601

57.754
60.306
63.333
66.508
69.837
73.354

77-040

?s:oao

78.397

82.332
86.460
90.788
95.373
100:152
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Aproveito a oportunidade, para apresentar a V. Ex' os
protestos de estima e alta consideração. - Saldanha
Derzi, Vice-Presidente, no Exercício da Presidência.

Refe_..;;,

clã
NM-26
!."!-27
W·f-28
'NI·f-29
mi-30
IIH-3).
-r::1-32

W·f-33

M+·311

JM,-35

A partir de
01-01-1983

Em 23 de maio de 1983

A p>rtir de
01.0~.1983

80.886
84.936
89,175
93.620
98.320
103.205
111.080
121.128
132.070
143,'963

Senhor Presidente,

105.151
110.416
115.927
121-706
127.816
134.166
144.404
157.46.6
171.691
187.151

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 24 do corrente mês. a
fim de participar da Reunião Anual do~ Membros Afiliados d_a Organização Mundial de Turismo, -da qual sou
Vice-Presidente, que se realizará em Paris-França.
Atenciosas Saudações, -Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -As comunicações lidas vão à publicação.
Há oradores inscritos.
CQUc_e_do a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA_DOR, SERÃ PUBliCADO POSTERIORMENTE.

(Às Comissões de- Constituição e Ju.stiç(ie Je FinãfiçQs.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1983
Introduz alteração na Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 :b acrescentalio :3,0 art. ~89 da CLT, () ~~l:IÍ!l~
te inciso V, com revogação de seus §§ 1? e 29:
''Art. 389. -····~·~--~···············~···
V -local apropriado para as empregadas guardarem, sob ~·igilâ:ncia e assistência, os seus filhos no
período da amamentação e pré-escola."
Art. 21' Esta Lei entrará erh vigor na data de sua
publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário:Justificação

A verdade é que a determinação consignada nós "§§ 1q _e
zq do art, 389 da CLT, nunca foi silficíenle p·ará-rêsàlver
0 problema de guarda dos filhos das mulheres trabalh~
doras.
Começa que a medida nem é bem uma determinação,
eis que fala em empresas (ou estabelecimentos) em que
trabalhem pelo menos trinta mulheres, com mais de dezesseis anos de idade etc., etc.
Ora, tais requisitos já são uma forma de as empresas
contornarem a obrigação, bastando, para tanto, que não
contratem mulheres nas _condições prevista no§ lQ, do
art. 389.
Por isto que, ao contrârio de-deixar consigpado na lei
um dispositivo facilmen_te burlável, estamos propondo
que todas as empresas sejam obrigadas, aproveitando
para tanto o próprio caput do art. 389, CLT e, apenas,
acrescentando-lhe um inciso (sob nq. V).
Com a providência esperamos regrar melhor esta medida de proteção tanto .à mulher trabalhadora, quanto _a
seus filhos em idade de amamentação e d~ p~é-escola.
Sala de Sessões, 23 de maio de 1983.-:":"' _jllelson Carnei-

II - a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de cadeiras ou bancos, em número suficiente, que premitam às mulheres trabalhar sem grande
esgotamento físico_;
I I I - a instalar vestiários coiri armários individuais
privativos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritório~. banc<?S e atividades afi~s, em que
não ~eja eXt&ida a troca de rOupa e outros, a critério da
autoridade competente em matéria de segurançae higiene (atualmente segurança e medicina) do trabalho,
adimitindo-se como suficientes as gavetas ou escaninhos,
onde possam as empregadas guardar seus pertences;
IV- a fornecer, gratuitamente, a juízo da autoridade
competente, os recursos de proteçào individual, tais
coino óculos, -máscaras, luvas e roupas especiais, para a
defesa dos- oHios, do aPar-elho respiratórío e da pele, de
acordo com a natureza do trabalho.
§ lq Os estabelecimentos em que trabalharem pelo
menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis)
anos de idade, terão local apropriado onde seja premitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os
seus filhos no período da amamentação.
§ 2q A exigência do § l q poderá ser suprida por meio
de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante
convênios,- com outras entidades públicas ou privadas,
pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a
cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais.

(AS Cbmtssões de Constituição e Justiça e deLe- gis/ação Social)

9 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas Ii-

O Sr. José lgnácio- Senador Nelson Carneiro, V. Ex'
me permite um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Sobre a mesa, comunicações que ,vão ser lidas pelo Sr.
1q-Secretãrio.

O Sr. José Ignácio -

São Jida.s as seguintes
ASSOCIAÇÃO PARLAMENTAR DE TURISMO
Grupo Brasileiro

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a COnsOlidação das Leis do Trabalho.

Brasília, 23 de maio de 1983
·Sr. Presidente

Art. 389. Toda empresa é obrigada:
I - a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho,
tais como ventilação e iluminação e oiúrcis- que se fiZerem necessãrios à seSurança e ao conforto das mulheres,
a critério da autoridade competente;

O SR. NELSON CAI{NEIRO (~ro~uncia o seiuinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
~-Têm_ sido publicado comentários sobre uma possível
apatia da Comissão Especial do Senado que estuda arevisão ou a reformulação da_ Lei de Segurança Nacional.
Como Presidente daquele órgão, quero contestar essas
notícias e afirmar que em dois meses já foram ouvidos ali
os ilustres advogados Heleno Fragoso, Bernardo Cabral,
Barboza Lima Sobrinho, Antonio Evaristo de Moraes
F~l~o, ~aérci~ Pellegrino e Célia_ Lobão. O último a depor fOi o Miiüstro da Justiça. E, da comissão, têm parti~
cipado não só os membros que a integram, mas Senado~
res e Deputados que trazem a sua contribuição para os
-debates.
A comissão tem um prazo de três meses para oferecer
o seu trabalho, e oferecerá dentro do prazo de três meses,
a contar da sua instalação, ou seja, no meado do próximo mês de junho.
Essa acusação de apatia não Se compadece com ostrabalhos daquela comissão. Ao contrário _.do que se tem
noticii:i:Cio, todos os depoimentos sã·o no· sentido da ne~
cessidade da reformulação daquela lei, já que seria impossível, ao· ver dos próprios depoentes, a simples revogação daquele eStatuto.
De qualquer forma, eu espero que aquela comissão dê
ao País- e ao Senado uma contribuição valiosa para seu
-a-proveitamento.

dos serão publicados e remetidos às comissões competentes.

ro.

LEGISLAÇÃO CITADA

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

Tenho 0:1 honra de comunic-ar a Voss~ -Excelência que,
na -qualidade de Vice-Presidente dos Membros Afiliados
da Organização Mundial de Turismo- OMT, comparecerei à reunião que se realizará em Paris, França, no mês
vindouro.

Pois não.

É só para, de c_erto modo, desa-

gravar V. Ex' diante daquilo que considero um agravo.
V. Ex' tem-se conduzido à testa dessa comissão com a
maior preocupação e zelo, inclusive buscando, por todos
os meios, informar os seus componentes acerca do enten~
dimento da sociedade civil, pelas suas expressões mais
lúcidas na âreajurídica, sobre a Lei de Segurança Nacional. De maneira que não se nota na comissão, neste
peiíodo que já fluiu, absolutamente nada que se possa
traduzir como desídia da parte de quem quer que seja,
pelo contrário, todos os dias foram utiliza~_os pela comissãO-de--maneira eficaz. QUerõ apei1a:s aproveitar a
oportunidade para dizer isso, ingressando no pronunciamento de V. Ex•, a título quase de desagravo, porque ê
imerecida, é injusta a manifestação que se fez no jornal,
ontem.
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O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigadO. a
V. Ex•; muito me honra o seu depoimento.
Sr. Presidente, realmente o presidente da com"issão
apenas dirige os trabalhos. Ele é quem vai dirigir os trãbalhos e não intervir, julgar ou se pronunciar sobre os te-

mas que são aflorados pelas pessoas que para lá levam as
suas contríbuicões.
De modu que a comissão especial, nomeada por este
Senado, vem cumprindo real e diHgCritem(mte o seu dever e dentro do prazo_ que lhe foi marcado, de noventa
dias, oferecerá ao exame desta Casa um parecer, que o
Senado aprovará ou não. Mas será uma contribuição
válida para a reformulação dessa lei, que tanto aflige o
povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, na qualidade de
presidente daquela comissão especial.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para uma comuni~
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Encaminho à Mesa, conforme prometi, em aparte, na
semana passada, a um discurso do Senador Henrique
Santillo, o
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO s·ENADO No

1983:
Cria Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a analisar o funcionamento do Sistema
Financeiro de Habitaçdo e de seu principal agen~
te financeiro a Banco Nacional da HabitaçaoBNH.

O Senado Federal resolve:
Art, 19 ~criada, nos termos do art. 170, letra "b''t
do Regimento Interno do Senado Federal, Comissão
Parlamentar de Inquérito, destinada a analisat o funcio·
namento do Sistema Financeiro de Habitação e de-seu
principal agente financeiro o Baríco Nacional da Habi·
tação- BNH.
ParágrafO únic_o. Na anâlise a que se refere este arti~
go, ter~se-á em conta as atividades do BNH, como órgão
do Sistema Financeiro de Habitação, vrificando-se a efi~
ciência _de sua atuação no desenvolvimento da politica
habitacional, inclusive ein relação aos custos administra~
tivos; as majorações ordenadas nos planos de financia~
menta da casa própria -com·-suâS" implicações nas despesas das famílias de baixa renda; os eventuais desvios de
recursos do SFH para outras atividades econômicas; as
irregularidades porventura apontadas no Sistema.
Art. 29 A Comissão P<lilamentar de Inquérito a que
se refere esta Resolução será iil.te&rada de 07 (sete)
membrQs e terá a duração de 120 (cento e vinte) dias,
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
-

JustifiCação
O Sistema Financeiro de Habitação tem propiciado a
milhares de brasileiros a aquisição da casa própria, sem
o qual certamente jamais teriam conseguido. Foi e é, sem
dúvida, um instrumento válido de que dispomos hoje no
Brasil que nos possibilita poder ter moradia própria.
Seu principal agente financeiro, o BaricO NaciOnal da
Habitação- BNH, tem realizado muitas obras de infra~
estrutura visando melhorar as condições de vida dos bra~
sileiros.
No entanto, o período político que atravessamos e que
é caracterizado pela abertura,- nos leva necessariamente a
uma análise profunda dos métodos e funcionamento do_
SFH afim de questionar e procurar maior atualização e
eficácia.
O momento é de crise ecõnõnlica, oS rriutuá.rio"s do
BNH sentem cada vez mais dificuldades em cumprir seus
compromissos e pobres alternativas se lhe oferecem até o
presente.

Ninguém questiona a utilidade do SFH e do BNH,
mas pergunta-se constantemente: por que se fazer um es~
tudO profundo ·para assim corrigir as falhas, distorções e
apurar possíveis irregularidades que podem ter-se acu~
mulada ao longo dos anos?
Acreditamos que desta Comissão Parlamentar de Inquériió surgirãO alternativas mais adequadas à realidade
presente que é de crise e dificuldade principalmente económica.
Sala das Sessões, 5 de ln.aio de 1983.- Humberto Lu-

cena- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Fábio Luce~
na- Enéas Fariã -Hélio Gueiros- Alfredo CamposRoberto Saturnino- Alberto Silva- Saldanha DerziJosé Ignácio - Álvaro Dias - Pedro Simon - Jaison
Baáeto - Fenúindo HenriqUe ·ecirdoso - Alfonso Ca~
margo- Mauro Borges- Mário Maia- Henrique San~
tillo - Severo Gomes - Gastão Müller -José Fragelli
- Marcelo Miranda.
A proposição está subscrita por mim, como Lfder do
PMDB, pelo Líder Nelson Carneiro, do PTB, pelo líder
Roberto Saturnino, do PDT, e mais 20 Srs. Senadores,
completando, assim, o quorum de l /3 para a devida
constituição da CPI.
Sr. Presidente, ao terminar esta comunicação, solicito
a V. Ex• que conceda a palavra ao nobre Senador José
lnácío, do PMDB do Espírito Santo, por delegação des~
ta Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador José Ignácio.

Concedo a .

O SR. JOS€ lGNÁCIO (Como Líder, Pronuncia o seguinte discurso. "Sem- reVisão do orador.) - Sr. Presiden~
te, Srs. Senadores:
O Sr. Ministro da Justiça, lbrahim Abri-Ackel,- esteve
recentemente em meu Estado do Espírito Santo pata
prestígiar o PDS capixaba, em reunião que foi realizada
na Cidade de_ São Mateus, situada no norte do Estado.
_ Segundo declarações que prestou à imprensa, S. Ex•
deslocou_~se até o meu Estado objetivando promover a
união do PDS capixaba que, presentemente, se encontra
imerso em grave crise que lhe abala a comunidade lhe
compromete os objetivos.
O comparecimento do Sr. Ministro à reunião parti~
dária não enseja indagações. Afinal, S. Ex• é um político
filiado ao Partido Social Democrático e sua visita ao Es~
_ tado não teve o caráter de visita oficial! Mas, ao
pronunciar~se na ocasião, a aludida autoridade parece
ter~se deslembrado da alta responsabilidade de que se enco~tra TriVestiáà, num Governo' comprolnetido com -iim
processo de abertura política que passa, necessariamen~
te, pelo fortalecimento do Poder e da credibilidade públi~
cos dos eleitos por quaisquer Partidos.
Veja, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que diz, em
certa oportunidade da sua fala, o eminente Ministro da
.Justiça. S. Ex~, depois de dizer que ..é impoSsfvei um relacionamento. harmonioso, solidário e efetivo" do Palá~
cio do Planalto e de seus Ministros com o Palácio An~
chieta" -leia~se: com o Governador Gerson Cama taafirmou, então, o seguinte:

e

..Se nós permitimos que o Palácio Arichieta" leia-se Governador Gerson Camata- ..seja o único
veículo de reivindiCação dos direitos do _Espírito
Santo junto ao Governo federal, o povo deste Estado terá sorrido prejuízo sem cOnta ... "
E prosseguiu, e j( em outro trechinho, e esse mais en-

--rát1CO ainda, diz S. Ex':

---

.. Para assegurar a remessa dos recursos, para que
as-obras se multipliquem, para que a prosperidade
continue,_ para que o desenvolvimento se acentue,
para que o Governo federal seja cada vez mais um
irmão, solidário no infortúnio, leal na derrota, é necessário que nós tenhamos rio Espírito Santo um
Partido organizado e coeso~ capaz de responder às
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solicitaçõ_es do Presidente da República ... " E vejam
Srs. Senadores~··-- e ser O-."- e não um intermediário, mas o - •• ... intermediário permanentee e fi~
caz frente às necessidades do povo e o dever que o
G_overno federal tem de ajudá~lo".
De maneira, Sr. Presidente, que ao permitir-se tais
considerações, o eminente Ministro de Estado não pare~
ceu ter-se dado conta da dimensão da inconseqUência e
da potencialidade de seus efeitos desestruturadores da
imagem e do conceito públicOs da autoridade constituí~
da, o Governador, junto ao povo do Estado do Espírito
Santo. Afirmou S. Ex• o Sr. Ministro a impotência do
poder constituído e pregou a [armação de um poder pa~
raleio "para assegurar a remessa de recursos" como ..o
intermediário permanente e eficaz", entre o povo capixa~
ba e o Governo federal. Desceu da alta dignidade de seu
cargo para submeter um Poder legitimamente constituído aos _critérios impo-nderáveis do passionalismo e dos
interesses políticos, expondo esse Poder aos riscos de sua
desestabilização pela via do descrédito público. Primeiro, arriscou desacreditar o Governador e o Governo,
pe,la afirmação de uma inexistente desarmonia com o Palácio do Planalto e seus Ministros. Depois assegurou que
os recursos virão, as obras se multiplicarão, a prosperi~
dade continuará, o desenvolvimento se acentuará se o
PDS for o - ..não um" -intermediário permanente e
eficaz entre o povO e o GoVerno fedeial.
Ora, Sr. Presidente e -Srs. Senadores, não sei onde quis
chegar o eminente MiniStro com tal pronunciamento que
defiriitiVamente não lhe pi-esta qualquer homenagem.
Eu me cOnveilço -até de que o Sr. Ministro, do alto de
sua cultura ju.rídica e da consciência que certamente S.
Exf tem das suas altas responsabilidades, seguramente
não foi advertido sobre a amplificação que se daria para
muito além das linhas do Município de São.Mateus, e da
reunião que ali se realizava, para todo o Estado, das suas
p3.iavras-:-os jornais todos publicaram essas palavras. A
televlsão, em horáriO nobre, enfocou ci Si. Mini~tro di~
zendo essas palavras.
A propagação do descrédito público de uma autoridade constituída, perante todo o povo de seu Estado, não
pode servir a ninguém conseqílente e responsâvel. Muito
menos a formação de um poder paralelo composto preci~
samente por aqueles que perderam as eleições.
O Partido Democrático Social é hoje em meu Estado
ti:fn partido de oposição. Tem uma missão da maior importância e grandeza a desempenhar no jogo políticoinstitucional e tem ~nl seus quadrOs figuras da maior ex~
pressão e competência para esse desempenho. Não necessita - antes pelo contrário - de expediente desse
tipo para desenvolver o seu trabalho oposicionista com
teiuicidade, correção·e-equilíbrio. Necessita, sim, de instituições fortes e acreditãdas e de um poder legítimo,
exercido por autoridades respeitadas, das quais acidada~
nia possa até divergir, nias definitiVamente ·não deva e
não_ poSsa deixar de obedecer. E a pregação do descrédito público leva à desmobjlização de obediências, na me~
dida em que o povo passe a se perguntar, diante das palavras de um Ministro de Estado, se vale a pena acreditar
no se_u Governador, se vale a pena reconhecer a autori~
âade _do seu Governador.
O Sr. Moacyr Dalla- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ IGNÁCIO - Conced_o, com prazer, o
aparte a V. Ex•, Senador Moacyr Dalla.

O Sr. Moacyr D_alla - Emin~nte Senad9~_ Josê Jgnácio, preliminãrmente,- permita congratular~ me pela estreia de V. Ex• na tribuna desta Casa. E eu tenho a felicidade de retornar_ aos nossos tempos de Assembléia. Mas,
no pronunciamento que V. Ex• faz nesta tarde, eu, que
estive presente ~m sã-p Mateus, devo pl:dir exÚ/sa vê~ia
a Y. Ex• para diScord~r em número e em gênero; em gr~u
às vezes não, nem sempre a imprensa traduz fielmente o
que se fala. Seria por demais desencantador para todos
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nõs do PDS ~e S. Ex_•-º Ministro da Justiça fosse lã como
o enviado do Senhor Presidente da República, que é o
Presidente de Honra do PDS, dizer num Estado, em que,
eu não discuto a legitimidade do pleíto, a OPOsTç[o ganhou, e ganhou muito bem, com uma larga margem de
votos as eleições, diz~r que vai prestigiar a Oposição em
detrimento aos seus companheiros de Bancada federaL
O que eu sinto ê O enfoQUe que V. Ex' estã dando não é
relativamente o enfoque exato. Ninguém pensa e ninguém quer, do nosso lado, do PDS, eis que tenho mantido contacto diariamente Com a _Bancada quer da Câmara, quer aqui do Senado, ninguém quer fazer um Gover-no paralelo, nós queremos levar efetivamente, e V, Ex• é
testemunha disso, melhoramentos para o nosso Estado.
Carrear votos, devolver, em forma de beneficias, todo o
apoio que nós recebemos lã quando fomos candidatos.
Mas é necessário, é imperativo -da boa política o presti~
giamento dos compcinheiros. S_eria um absurdo, seria
uma exposição ex-abrupto, o Sr. Ministro chegar no
Espírito· Sarito, falar nós vamos aqui prestigiar a Oposição. V. Ex'- há de compreender que o MiniStro da Justiça é aquele que trata das coisas da política, e S. Ex'- fazendo assim, estava efetivamente procurando prestigiar
os seus companheiros, e seus companheiros de Congresso, porque o Ministro da Justiça é um Congressista, é um
Deputado Federal._ Ele não exorbitou, ele não pregou a
desarmonia, pelo contrário-, ele pregou a harmonia. Tenho ciência- e V. Ex• deve ter também- de que o Governo Federal tem carreado benefícios para ajudar- o
atual Governador do Estado em determinadas dificuldades. Então, o que eu vi na presença do Miriistro- da Justiça no meu Estado, nada foi além_do que o cumprimento de um dever, a fidelidade às suas origens e, acima de
tud_o, levar uma mensagem de otimismo a-o pOvO- do
Espírito Santo que estava tão desencantado. Há no
Espírito Santo,- hoje, um clima de perplexidade. O
PMDB ganhou as eleições, mas, infelizmente, ficou atônito, porque antes houve um episódio que não quero
lembrar - jamais o mencionei nesta CaSâ. -- um epiS:õdio entre o Senhor Governador e o Senhor Presidente da
República. Isto, às vezes, eminente Senador José Ignáeio, apesar de minha afirmativa, está pesando do lado da
balança. mas nós não temos medido esfo-rços e V. Ex•
pode contar com o seu companheiro de Senado - se é
para o bem do Espírito Santo, se é para carrear melhoramentos para nossa terra, nós estamos unidos. Agora,
com relação à divisão de águas PDS/PMDB, nós vamos
lutar para ajudar nossos companheiros. Muito obrigado.
. O SR. JOS~ IGNÁCIO- Agradeço a V. Ex• o apar• te. Tenho, eu pessoalmente, sido testemunho'da preocupação de V. Ex• com as coisas do Espírito Santo nã.s
oportunidades em que o procuro. Mas isto não elimina
os fatos divulgados em todos os jornais-quanto ao pronunciamento do_Sr.-Ministro-da Justiça. O Sr. Ministro
da Justiça, rigorosamente, todos os jornais do Espírito
Santo publicaram exatamente isto, prega a falta de credibilidade do Governador do Estado, para a consecução
de recursos federais, a impotência do Governador do Estado_ para a obtenção _desses recursos. E prega, por outro
lado, que o conduto de viabilização desses recursos é o
Partido DerUOcrático Social. De maneira que ele não disse que ê um dos condutos, ele disse o intermediário. Artigo definido, "o": o intermediário para a obtenção desses
recursos há de ser o Partido Democrático -Social.
De maneira, Sr. Presidente, que nós cOntiD.Wi;;.;os lastimando isto, mesmo porque a OpôsiÇão, neste País,
nunca quis o descrédito da autoridade pública. E, se algum oposiCionista, algum dia, nesta Casa, se voltar contra o exercício da autoridade, tentar desacreditar a auto~
ridade em quaquer escalão, qualquer entidade de direito
público, eu pessoalmente me voltarei contra ele, porque
não façO esse jogo. Eu quero as autoridades credíveis,
respeitáveis, as autoridades que se afirmem perante o seu
povo, exercendo plenamente o poder político de que elas
se encontram investidas.
O Sr. Moacyr Dalla- Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. lOS~ IGNÃCIO - Pois não.
O Sr. Moacyr Da/la - Nós o conhecemos bem
nobre Senador, nós sabemos da temperatura de V. Ex•,
efetivamente, -é uiTi hOinem de bem. Quando ganhei as
eleições para o Senado, numa das primeiras entrevistas
que dei à televisãõ dizia, que uma das injustiças da Revolução, e V. Ex~ sabe disto, havia sido praticada c_ontra V.
Ex.• Antes de tomar posse já dizia- isto, que iria- ine Oater
por uma anistia bitolada, não uma ampla e geral como o
Presidente nos deu. Mas V. Ex•, que prega o respeito à
autoridade, V. Ex• hã de convir que exite uma mágoa
muito grande, deve existir, do Senhor Presidente da República. E não partiu dele, partiu do atual Governador
do meu Estado o principio de desagregação da autoridade constituída, o célebre discurso de Afonso Claudio.
Atê aí, exiSte uma diferença entre V. Ex~ e o atual Governador do meu Estado.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO - inicialmente, antes de enfocar o episódio de Afonso Claudio, quero ressaltar o
fato de que V. Ex~, tão logo se elegeu Senador, V. Ex•
que é egresso da mesma Assembléia, lã estivemos juntos,
quando V. Ex~ se elegeu Senador, na sua primeira entrevista disse que lutaria pela anistia, porque c_onsiderava
uma injustiça a cassação do então Deputado José lgnácio Ferreira. E eu realmente, nesta oportunidade, quero
rememorar isto, ...

O Sr. Moacyr Da/la -

E: verdade.

O SR. JOSf: IGNÁCIO- ... em alto e bom som, traduzindo os meus agradecimentos a V. Ex~ por aquela
manifestação pública que deu a meu respeito.
Mas esses episódios a que V. Ex• se refere;-ocorreram
numa noite chuvosa, em janeiro do ano das eleições,
quando nem o então Governador era candidato, e ocor-reram: -num-MTi.nicípio do interior do Estado.

_o Sr. Moacyr Dalla- Um Município co~ m~is pujança econômica do que São Mateus, e com maior população.
O SR. JOSf: IGNÃCIO- Sim, Ex•, num Município
de povo vibrante, de povo ordeiro, laborioso, mas um
Município situacionista. No comício onde essas palavras
foram proferidas, estavam presentes, talvez, 30 pessoas.
Eu não me encontrava lá, mas me disseram,- talvez 30
pessoas, talvez menos. Era uma no.ite chuvosa, e esse
fato se perdeu no tempo e ninguéni falou mais nele, atê
que o Go_vernador eleito, Gerson Camata, foi lançado
candidato. Então, se exumou o episódio, apareceu até a
fita, se apresentou a fita, esse assunto veio à baila, e não
se falou de outra coisa no espírito Santo durante_a_campanha eleitoral, e não do desprestígio que o Governador,
que s__eria eleito, teria depois de eleito, em prejuízo do Estado do Espírito Santo: -De maneira que esse fato tem sido, não por V. Ex• ...

O Sr. Moacyr Da/la - É a primeira vez que eu menciono o fato.
O SR. JOSÉ IGNÃCIO- '*"mas tem_sido rememorado por outros interessados, inclusive em programas de
televisão, aos quais cOmpareci: esse fato terri sido trazido
à tona permanentemente. Considero isto um verdadeiro
insulto à figura do Presidente, porque são seus próprios
correlig"icinários que trazem o fato à tona e a toda hora.
Inclusive há um dispositivo no Código Penal, afirmando
que veicular o fato- sabidamente calunioso é crime também; a veiculação da calúnia ou da injúria é crime previsto no Código Penal. Então, na realidade, o que se quer
ou que se quis, porque agora o fato estã enCeri"ado, elevar a figura inatacável" do Presidente da RepCtblica, em
termos de reputação e de credibilidade, ao pelourinho da
opinião pública, sem necessidade, porque esse fato se
deu e perdeu-se nas brumas do tempo.
Sr. Presidente, estávamos dizendo que nunca quisemos o descrêdilo da autoridade pública. A luta que sem-

pre tivemos, desde os tempos de Assembléia Legislativa,
depois os dois períodos à testa da Ordem dos Advogados
do Brasil, a luta nossa sempre foi contra o autoritarismo
-que é a desfiguração da autoridade- mas nunca contra a autoridade, que deve ser exercida na sua plenitude.
Quando explodiam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as
bombas do radicalismo político neste País, quando o poder constituído se viu contrastado por um poder paralelo
até hoje não punido, e até hoje sequer identificado aos
olhos desta Nação, toda a sociedade civil - as Oposições à testa, as entidades de mais vanguarda na sociedade civil também à testa, -.toda a sociedade civil respaldou o poder do Presidente da República, abalado em
seus alicerces pela concussão daquelas bombas. Porque
todos sabíamos que o poder não sobrevive se contrastado, se cotejado, se contestado ou desacreditado pela
constatação da sua impotência ou pela revelação da sua
impotência.
O que o eminente Ministro da -JuStiça -precisa e deve
compreender ê que passou o tempo dos governadores oemeados e que mesmo o poder desses governadores, muitos deles eminentes homens públicos deste_País, nomeados no curso do período de bionicida.de_ que jã passou,
mesmo esses governadores nunca foram assim tão temerariamente arrostados pela formação de um poder paralelo apregoado por um Ministro de Estado, com as altas
responsabilidades do seu cargo.
O Governador Gerson Camata exerce uina autoridade
- plenamente legitimada pela expressão incontroversa da
vontade popular nas urnas livres, num pleito memorável.
Essa autoridad_e não resulta de tutela.

O Sr. Mário Maia- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS~ IGNÁCIO -

Com muito prazer.

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador José Ignácio, V.
Ex' neste momento invoca um cassuntO mtiitolinpõrHmte
cóm reSpeito à atual situação brasileira referente aos Estados onde o PMDB conseguiu eleger, a duras penas, o
Governador. V. Ex• faz referência ao GOverno parãlefo
no Espírito Santo, pregado no discurso que estã pUblicado em vários jOrnais do seu Estado e de outros Estados
feito pelo eminente Sr. Ministro da Justié;;a,Ibrahin Abi- -Ackel. No meu Estado, o Estado do Acre, a coisa não se
faz diferente: Durante a campanha eleitoral os noSsos
ilustres adversários desde o candidato ao Governo do
Estado, pelo PDS, nosso eminente companheiro nesta
Casa, Sr. Senador Jorge Kalume, até o mais humilde Vere~dor candidato do PDS pregavam exaustivamente. Era
um ch_a~ào nos di~cursos durante a campanha nos comicios a pregação de que não adiantava o povo escolher
nem eleger o Governador da Oposição do PMDB. Por
quê? O Senhor Presidente da República não iria dar o
resPaldo
econômico necessário àquele Estado e a
eleição da Oposição seria uma Causa de atraso para o Estado; diziain, exPressamente, cilie -o Serlho"r Presidente da
República não iria dar verbas para o Estado. Isso eu
ouvi da boca do candidato a Governador pelo PDS. Eu
ouvi da boca do meu eminente adversário ex-Ministro
Said Farhat, que foi levado lá no Acre como candidato
ofiCial do Senhor Presidente da República João Baptista
Figueiredo. Eu ouvi das bocas dos candidatos a Deputado Federal, Estadual que o Estado iria ter grandes dificuldades na sua administração, se por acaso fosse eleito
Govei-nador do- partido adversârio. Então, eu dizia àquela época que não acreditava que o Senhor Presidente da
República tivesse este espírito de revanchismo que seus
companheiros estavam alegando, porque seria injurio"so
se antecipar e se prejulgar uma atitude do Presidente da
República discriminando os EstadOs onde a Oposição,
por um acaso, tivesse a sua vitória. Para nossa tristeza
estamos_verificando, agora, pelo depoimento de V, Ex• e
nos acontecimentos que estão ocorrendo no meu Estado,
parece que a trégua proposta por Sua Excelência o Senhor Presidente da República está um tanto difícil de ser
concretizada, de ser materializada. Veja só, nobre Sena~
_ dor, o meu Estado - eu jã estou me tornando enfa,çlonho, mas serei insistente- atê que haja soluÇão para o
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problema - o meu Estado tem doze municípios e os
líderes do PDS, sei aqui no Senado Federal, através dos
Senadores do Acre aqui no Senado, através dos Deputa-

dos Federais, dos Deputados Estaduais, estão instai:tdo
permanentemente junto ao Palácio do Planalto e do Sr.
Ministro da Justiça para que permaneçam os Prefeitos
nomeados pelo Governador anterior, do PDS; e lá eles
permanecem já quase há noventa dias desde a posse do
novo Governador. E o Governad_or Nabor Júnior já esteve presente no Palácio do PJanalto e solicitou ao Se-nhor Presidente da República que lhe autorizasse fazer
as demissões legais decorrentes das eleições de Governador, em que os presidentes atuais das câmaras municipais aguardassem e nas prefeituras o noVo prefeito que
seria indicado de acordo Coril a lei e pediu licença para
apresentar uma lista tríplice. E o Presidente da República pediu que ele aguardasse e nós estamos aguardando.
E continua o Governo paralelo dOs pi'efeitos no meu Estado, numa verdadeira intervenção federal, porquanto o
Governador só tem permissão, atualmente, Para admi~
nistrar o município sede da Capital do Estado, o Município de Rio Branco. Os prefeitos dos demais municípios,
inclusive, dizem que não tomam conheciniénto de S. Ex•
o Sr. Governador, não tomam conheCimento do novo
Governador do PMDB, no Estado do Acre. Veja bem,
Ex•, que é uma lástima para nós veiíllcarmos que eitâ
ocorrendo em alguns Estados aquele fatQ. "do ganha mas
não leva". MuitO obrigado. Desculpe-me pela eXtensãO-do aparte.

O SR. JOSb IGNÁCIO - Nobre Senador Má~io--=
Maia, agradeço a V. Ex• a contribuição que ofereceu,
com as informações do que ocorre no seu Estado e as
quais incorporo no meu pronunciamento.
Veja V, Ex•, esses fatos que se deram na campanha
eleitoral ocorreram no País todo. Isso virou uma rotióa,
compreensivelmente uma rotina. Durante o pleito essas
coisas ocorrem, são as tais linhas efdtõr8.is, as paíxões
que se acirram. Esses fatos· toáoSoOOfrenl. -Co:Olii!Ço ·casos de Estados em que se dizia que o Governador teria
no mâximci" Um cafezinho, um copO d'água e uma palmadinha nas costas do Presidente da República, e nada
mais. Do nosso nem isso se diria nem a ser recebido.
Muito bem. O que causa espêcie é a inutilidade desse
comportamento para o exercício da Oposição. A Oposição tem_ uma missãO das mais importantes a desenlpenhar no Estado. Tanto quanto o Governo, ela desempenha o seu papel no jogo político. E causa espécie ê. o fato
de que não estamos em mais uma campanha eleitoral, estamos num começo de governo dificiJ para todos. As dificuldades começam a partir da Presidência da República e em todos os Estados-membros a dificuldade é geral.
Aquela plantinha tenra, querendo se firlnar - e se
tenta impedir que se firme- é -(l-GOverno, seja da Oposição, sejã do PDS, é o governo que nasce. Depois de
vencidas as etapas eleitorais, em que as p-aixões se conflitaram, em que os desenfreiaS Ocorreram, como também
os desatavios de linguagem, agora nós estamos já com O
poder sendo exercido, com um Governador emposs!ido
cheio de legitimidade, cheio de representatividade, exercendo o seu mandato, vocalizando os interesses do seu
povo, e em que pode ser útil à Oposição, no meu Estado,
o descrêdito público a afirmação dã íffipotência desse
Governador, para que a Oposição desempenhe bem o
seu encargo? Em nada! Nós estamos às vésperas de uma
eleição. O único prejudicado será o povo do Espírito
Santo. Um segundo - é müito grave - são as instituições fragilíssimils deste País que não podem se leVintar e se afirmar porque sofrem a saraivada, um impacto a
cada instante da sua caminhada.
As nossas instituições levadas de roldão vão arrastar
não só o problema, não só as "estruturas políticas, mas
arrastam consigo, pelo descrédito das populações e pela
perda total das crenças do povo, arrastam consigo também a estabilidade social; quer dizer, quando se luta contra a ct:t::dibilidade de um governante abate-se a estrutura
da instituição, diminui-se
ào povõ no governante e na instituição e vai-se CaminhandO --para um risco
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sério, sobretudo em meio a tantas crises, essa cr.ise_multifacetada qUe nós vi~emo-s neste País, os riscos de convulsão social aumenta !'!a inedida em que a autoridade não
pode se afirmar.
_
E-llós sabemos q~e autoridade se exerce com duas
pontas; lã no alto quem manda, cá embaixo quem obedece. Cristo descobriu isso, quebrou a relação de poder
quàndo J_11andou que passivamente os cristãos se rebelassem contra o Império Romano. Aquele poder enorme, se
enfrentando de peito aberto, dobraria qualquer resistência, mas aquele poder foi enfrentado por uma visão de
ciência política que hoje nós entendemos. O poder tem
duas pontas, ele só pode ser exercido se alguém obedece,
ninguém manda se embaixo ninguém obedece. De maneira que, no momento em que Gandhi pregou isso na
lndia e mandou que pacificamente se quebrasse a relação
de poder, naquele instante a desobediênçia estava mínando o Império Inglês pela quebra da relação de poder.
O que não podemos, Sr. Presidente, Srs. "Senadores, é
prc:'p:t___9_\fer a quebra da relação de poder, ao contrário,
não- mais haver anarquia de baixo para cima, mas a
quebr-a da relação di poder pela anarquia de cima para
baixo, subvertendo as estruturas das instituições e- comprometendo a credibilidade das autoridaQes, tão necessãría para a estabilidade institucional, para a manutenção da ordem e da pa:t social.
Vou terminar, só faltam três linhas, talvez.
O Óo:Ve!.tlador Gerson C~mata exerce uma autoridade
plenamente legitimada pela expressão incontroversa da
vontade' popular nas urnas - e essas urnas livres num
pleito memorável - autoridade que não resulta de tutelas, porque as tutelas acabaram. Ou elas continua,m?
O conhecimento dessa evidência foi dado pelo próprio
Senhor Presidente da República, que Íecebeu não só a
ele, o Governador Gerson Camata, mas a todos os Governadores eleitos pelas legendas das Oposições ou do
Governo.
A negação dessa legitimida.de e dessa representatividade do Governador Gerson Camata traduz mais que uma
insensatez, um enorme desserviço ao processo de aberturas políticas, além de um intolerável insulto ao próprio
Presidente da República, que, concretamente, tem demonstrado o seu respeito pela legitimidade e pela representativi.da_çle dos eleitos pelo povo.
O Sr. Moacyr Dalla- Nobre Senador José Ignãcio,
me permita um aparte só um minuto, com a equiesc.ência
do eminente Presidente! O enfoque do discurso de V. Ex•
é válido, mas eu ficaria bem mais triste se V. Ex•_ viesse
aqui a declarar que o Sr. Ministro da Justiça foi ao noSso
Estado e disse que não ia levar nada, que não teríamos
vez lá. V. Ex• foi dizer que o Presidente da República
quer ajudar o Espírito Santo, ajudar de q~alquer forma.
~E não vejo, p"ela foi-ma com que o Sr. Ministro encetou a
stfa fala em São Mateus, qualquer princípio ou qualquer
rilotivação para descrermos na autoridade constituída.
Todos nós sabemos que é legítima a representação do
atual Governador, mas todos nós devemos ter regozijo,
ter alegria em ver que S. Ex~ foi falar--:-: "Vai ser ajudado
o Espírito Santo-. Agora, será ajudado com o apoio da
Bancada que me dá sustentação no Congresso Nacional".

o SR. Jose IGNÃCIO -Não, Ex~ Isto não ~-possí
vel. Só termíno dize"rido que agradeço a V. Ex~ o aparte e
suas manifestações sempre carinhosas, mas não é possível. Quem representa o Estado do Espírito Santo e o seu
povo ê o seu Governador. Não posso aceitar, sob pena
de quebra da autoridade dó Governador1 que se construa no Estado do Espírito Santo, ou em qualquer outro,
um poder paralelo, transformando o Governador num
verdadeiro traste, sem utilidade._ quando, na verdade, S.
Ex' representa o que hã de mais legítimo e mais representativo, em termos de presença política no Estado do
Espírito Santo, para falar em nome do seu povo.
Muito obrigado! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESID.ENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa,
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1'-Secretâric.
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São fidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 98, DE 1983
Dispõe sobre a remuneraçio dos dirigentes das
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Milita.
O Congresso Nacional decreta:
Art. {9 A remuneração dos dirigentes das Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista, nelas incluídas as gratificações ou adicionais de qualquer natureza,
não poderá ser superior ao vencimento de Chefe de Estado.

Art. 29 Esta Lei entrará. em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposiçõeS em contrário.
Justificação

Reapresentamos o Projeto de Lei n9 738/79, de nossa
autoria, quando na Câmara dos Deputados, e arquivado
ao_final. de Legislatura.
Segundo a própria definição legal (Decreto-lei n' 200,
de 1967) as empresas públicas e sociedades de economia
mista integraram a administração pública, na condição
de entidades paraestatais.
Ensina Erymá Carneiro (As Autarquias e as Sociedades de Economia Misto no Estado Novo- D/N, 1941,
pág.

fs):
"A sociedade de economia mista é aquela em que
se verifica sob uma estrutura de direito privado a
participação de uma pessoa pública e dos particulares, regendo-se por-normãs eSpeciais e organizada a
sua administração de forma a conciliar os interesses
económicos -dos Sócios com o interesse público, representado este pela participação da pessoa de direi~
to público na con.stituição do capital da empresa e
na sua administraçã-O-:"

Merece também referência a excelente, embora sintética, definição de empresas públicas dada por Hely Lopes
Meirelles (Revista Industriários, n9 95, pãg. 15):
"As empresas públicas são os mais modernos tipos de instituições paraestatais, com personalidade
privada e organização de entidade particular, destinadas a realizar empreendimentos públicos de caráter industrial,na forma da lei que as instituir."
A verdade é que a legislação brasileira não tem dado
tratamento uniforme quanto a normas especiais disciplinadoras das empresas públicas e sociedades de economia
mista~ _estabelecendo preceitos de ordem geral e todas
aplicáveis, como nos parece da maior conveniência e
oportunidade, principalmente no que tange à remuneração de seus dirigentes, fixada, como se sabe, sein qualquer limitação, pelas respectivas assembléias de acionis. tas.
Acreditamos qUe, sem eliminar a competência de tais
assembléias, é do maior interese _a fixação de um teto
para a remuneração dos dirigentes das empresas em cau~
sa, para evitar práticas nem sempre justificáveis. Este o
objetivo do presente projeto.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1983.- Álvaro Dias.

{Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 99, DE 1983
Dá nova redaçio A dispositivos da Lei n9 4.215, de
27 de abril de 1963, que dispõe sobre os Estatutos da
Ordem dos Advogados do Brasil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. )Q Os artigos 85 e 86 da Lei n9 4.215, de 27 de
abril de 1963, passam a vigorar com a seguinte redaçio:

"Art. 85 .............................. ..
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V. procuradores e subprocuradores do Distrito
Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, contra a pessoa jurídica de direito público a
que estiverem vinculados, inclusive respectivas entidades paraestatais, sociedades de economia mista e
empresas concessionârias de serviço público, e nos
processos judicíaís ou ex,trajudiciais que tenham relação, direta ou indireta, com as funções do seu cargo ou do órgão a que servem;
VI. servidores públicos, inclusive do magistêrio,
de autarquias e entidades paraestatais e empregados
de sociedade de economia mista, nos termos do inciso anterior;

Este tratamento diferenciado ofende claramente o
princípio da isonomiã., Coõsag'r3do no parágrafo primeiro d9 artigo 153 da Constituição Federal, segundo o qual
todos são iguais perante- a Lei, sem distiitção de sexo,
raça, trabalho, etc.
A respeito, o saudoso jUrista Santiag'o Daritas, citado
por Alcindo Pinto Falcão em seu livro ..Constituiçã-o
Anotada", às folhas 59, é muito oportuno em sua observação:

••N ão basta a lei ser geral para estar de acordo
com a garantia individual, sendo de mister que compreenda no seu âmbito todos os que se encontram
Oll v~nham a se encontrar .em igual situação e que a
diferenciação oü ClassificaÇão feita na lei seja natu- ~
ral e razoável e não arbitrária ou caprichosa. Ou,
por outras palavras, o ato legislativo hã de ser geral,
" o-que não significa aplicáVel a todos os cidadãos,
mas aplicável a qualquer cidadão que se venha a encontrar na situação típica ali considerada; mesmo a
lei especial (a que contém normas jurídicas aplicáveis a grupos de casos diferenciados) podC ser tachada juridicamente de inconstitucional, desde que a
diferenCiação nela feita fira o pifni::ípio da igualdade
proporcional, isto ê, que não se possa demonstrar
corresponder a um reajuste de situações desiguais."

"Art. 86. Os magistrados, membros do Ministério Público, servidores públicos, inclusive de autarquias, entidades paraestatais, e os empregados de
sociedade de economia mista, definitivamente aposentados ou em disponibilidade, bem c-omo os militares transferidos para a reserva remunerada ou reformado&, não terão qualquer incompatibjlidade ou
impedimento para o exercício da advocacia, salvo,
pelo prazo de dois anos, contra ou perante a pessoa
juridica de direito público a que se vinculavam, contados a partir do ato do afastamento ou disponibilidade."

Art. 29 A presente leí entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 31" Revogam-se as disposições em contrário.

O mesmo Alcino Pinto Falcão, em sua obra citada, às
58, tem idêntica opinião:

fo_lh~s

..Para que uma desigualdade no tratamento jurídico dos cidadãos seja justificada, é de mister que
haja uma diferença não somente em certas circunstânciás de fãto, mas nos elementos que, segundo os
princípios da ordem jurídica determinantes da regulamentação do domínio do direito em causa, possam apresentar um interesse jurfdico."

Justiflcaçao

A legislação reguladora da profissão do advogado
constitui-se, inegavelmente, no mais rigoroS-o diploma
dentre os regulamentadores das diversas profissões liberais.
Nenhum outro Estatuto, como o da Ordem dos Advogados do Brasil, ê mais restritivo do livre exercício profissional da respectiva categoria.
Ocorre, porém, que, -dentre as restrições ali contidas,
algumas delas não encontram razão de ser quQndo confrontamos com o p'rincfpio coristitucion'al da autonomia
dos entes políticos _que compõem os diversos níveis- de
governo.
Trata-se, especificamente, das regras constantes dos
incisos V e VI do artigo 85 da Lei n9 4.215/63, que vedam, aos servidores públicos, o exercício da advocacia
contra as pessoas de direito públíco em geral.
Em realidade, face a autonomia de que·gozam os eiltes
políticos, não hã por que se impedir, validamente, os servidores públicos de exercerem a advocacia contra qualquer pessoa jurídica de direito público, indiscriminadamente.
Daí o projeto em causa que, sem chegar ao pontó de
permitir o exercício da advoca,çi_a pelq profissional do
Direito contra o ente político, ao qual se encontra vinculado, libera-o do impedimento, no entanto, relativamente às pessoas jurídicas de direito público, com as quais
não tem, direta ou indii"etamente, qualquer ingerência.
Um outro fundamen_t_Q deve ser invocada como justifiM
cativa, para o projeto ora apresentado, que é o fato de
anteriormente à edição da Lei n~ 4.215/63, cuja alteração
parcial se propõe, vigia dispositivo regulamentador semelhante ao ora proposto, no sentido de que o impediM
menta pelo servidor público ao exercício da adVocacia
era restrito à entidade_dç: direttO público a que o mesmo
estivesse vinculado.
E quando do advento do novo Estatuto, ficou ressal-

vado, no artigo 149, o direito ao exercício da profissão,
aos que se encontravam inscritos nos quadros da Ordem
dos Advogados do Brasil, nos termos da inscrição em vi~
gor.
Assim sendo, a classe dos advogados ficou dividida
entre os que têm ma-is prerrogativas- inscritos até 1963
- e os que têm menos prerrogativas, inscritos a partir de
1963.

Como se verifica, o simples aspecto temp-õiãl não-é suficiente Para respaldar _o tratamento diverso que atualmente vigora. Exige-se bem mais.
O Projeto em causa modifica, tarUbêm, o critério
atualmente previsto no artigo 86 do mesmo Estatuto,
quanto às incompatibilidades ou impedimentos previstos
para os magistrados, membios do MiniStério Públic_o e
servídores_ públicos, definitivarilerife aposentãdos ou em
diSponibilidade, bem como os militares transferidos para
a reserva remunerada ou reformados.
Trãta-se, cõmo se verifica, de dispositivo que busca
compatibilizar o artigo 86 com a modificação pretendida
para o artigo 85, aplicandoMse aqui os mesmos argumentos quanto à injustificada restrição, indiscriminada, ao
exercício da advocacia contra entidades de direito póbli-

co.
Espero que o presente Projeto de Lei venha a merecer
o indispensável apoio dos eminentes pares, possibilitando, assim, ao Congresso Nacional, dar uma contribuiç'd.o
valiosa para o aprimoramento do sistema jurídico denosso País.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1983. - Marco Maciel.
LEGISLAÇÃO CITADA

Dispõe sobre o estatuto da Ordem d_os Advogaáos
do Brasil
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TITULO II
Do Exercício da Advocacia

.......................... ...... ..... ..... .
-~

. CAPITULO -II
Das Sociedades de Advogados

Art. 85. São impedidos de exercer a advocacia, mesmo em causa própria:

IV. membros do Ministério Público da União, do
Distrito Federal, dos Estados e Territórios contra as pes·
soas de direitO público em geral e nos processos judiciais
ou extrajudiciais que tenham relação, direta ou indireta,
com: as funções do seu cargo ou do órgão a que servem;
V. procuradores e subprocuradores do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, nos
mesmos termos do inciso anterior;
-VI. servidores públicos, inclusive do magistério, de
autarquias e entidades paraestatais, das sociedades de
economia mista, contra as pessoas de direito público cm
geral;

Art. 86. Os magistrados, membros do Ministério
Público, servidores públicos, inclusive de autarquias e
entidades paraestatais, e os funcionários de sociedade de
economia mista, definitivamente aposentados ou em disponibilidade, bem como os militares transferidos para a
reserva remunerada ou reformados, não terão qualquer
incompatibilidade ou impedimento para o exercício da
advocacia, decorridos 2 (dois) anos do ato que os afastou
da função. (I)

(Às Comissões de ConstituiçDo e Justiça e de Serviço Público Civil.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às
comissões- competentes.
Sobre a mesa. requerimento cuja leitura vai ser feita
pelo Sr. 19-Secretãrio.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 672, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de__Resolução n9 38, de 1982, feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1983.- Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requerimento lido será publicado e incluído oportunamente cm
Ordem do Dia.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Marcondes Gadelha - Albano Franco - João Calmoo - Amaral Peixoto - Itamar Franco - Amaral
Furlan - Marcelo Miranda - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho) -_)l>tâ finda a
H ora do Expediente.
Passa-se à

LEI N• 4.215,
DE 27 DE ABRIL DE 1963

. ·-·.... .. . . . ·- ..

Maio de 1983

"

_

ÓRDEM DO DlA
Item 1:
Votação, em turno único, das Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n~ 118, de 1974
(n~ 914/80, na Câmara dos Deputados), de autoria
_da, Comissã9 do Distrit? Federal~ que de~ne os crimes de responsabilidade do governador e dos secre-

{I)Redac;ilo de acordo com a Lei n• :5.681 -de 20 de julho de
.1971.

Maiodel983

Terç;>-feira 24

tãrios do Governo do Distrito Federal, e dá outras
providênCias, tendo
PARECERES, sob n•s 219 e 220, de 1983, das
COmissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali~

dade e juridicidade; e
- do Distrito Federal. favorável.
Em votação, em globo, das emendas da Câmara.

Os Srs. SenadoreS que as aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comisslio de Redação.
São as seguintes as emendas aprovadas.

EMENDAS DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 118, de 1974

(N"' 914-B/80, na Câriiara dos Deputados)
Define os crimes de responsabUidade do Gonrna~
dor e dos Secretários do Governo do D,lstrito Federal,
e dá outras providências.
-N'~l-

Suprima-se o art. 61' e seu parágrafo dn"ico e dê-se ao
art. 5'1 e seu§ }9 a redação abaixo, mantido o seu§ 2~':

..Art. 51' O Governador do Distrito Federal e
os Secretários do Governo, nos crimes conexos com
os daquele, responderão, até 2 (dois) anos após haverem deixado o cargo, pelos atas que, consumados
ou tentados, a lei considere crime de responsabilidade praticados no exercício da função pública.
§ 111 Aplica-se o disposto neste artigo aos dirigentes de autarquias, órgãos e entidades do complexo administrativo do DiStrito Federal.
-NY2-

Acrescente-se ao projeto, renumerando-se os demais,
o seguinte artigo:
"Art. 79 As disposições da presente Lei
aplicam-se aos Governadores e Secretários dos Territórios Federais."
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nY 139, de 1982 (n9 6.094/82, na casa de origem}, de iniciativa d-o Se-rihor PfeSídente da República, que atualiza o valor da pensão instituída
pela Lei n9 3.130, de 3 de maio de 1957, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 275, de !983,
da Comissão
- de Finanças.
Em votação o projeto, em turnQ único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção. -

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CAMARA
NY 139, de 1982
{nl' 6.094/82, na Casa de origem)
De iriidativi do Sr. Presidente da República
Atualiza o valor da pensio Instltuida pela Lei nY
3.130, de 3 de maio de 1957.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' O valor da pensão instituída pela Lei nl'
3.130, de3 de maio de 1957, em favor das viúvas dos pro-

fessores catedráticos e fundadores da Universidade do
Paraná, fica elevado para o equivalente a 3 (três) vezes o
maior salário mínimo vigente no País.
Art. 211 A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Gerais da União - Recurs_os sob a supervisão do Ministêrio da Fazenda.
Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário~
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3:
Votação, em turnO único, do Projeto de Resolução n~' 265, de 1981 (apre:sentado pela Comissão
de Economia como· ·conclusão de seu Parecer n~'
1.449, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Umarizal (RN) a elevar em Cr$ 20.004.000,00
(vinte milhões e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.450 e 1.451, de !98!, das
Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
Em votação o projeto.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram conservarse_ como se encontram. (PaUsa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão c!e ~edação.
E o seguinte ~ projeto aprovado

PROJETO DE RESOLÜÇÃO N• 265, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Umarlzal (RN)
a elevar, em Cr$ 20.004.000,00 (vinte milhões e qua-

tro mil cruzeiros), o montante de sua dfvlda consoli·
dada interna.
O Senado Fejieral resolve:

Art. 1~' E: a Prefeitura Municipal de Umarizal, Estad0.dõ Rio Gr~-nde- d~ Norte; nOs termos d.o art. 2'1 daResolução nl' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 20.004.000,00 (vinte
milhões e quatro mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um
empréstimo dC igual valõT,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo
de Apoio ao desenvolvimento social- FAS, destinado à
construção de- unidade escolar de 1'1 grau, 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 do
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:

Votação, e~ turno único_, do Projeto de ResoluçãÕ n9 1, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nl' 1, de
1982), que autoriza a Prefeitura MuriiCíPal de Galiléia (MO) a elevar em Cr$ 36.593.900,00 (trinta e
seis Iniih-õeS, quinhentos e noventa e três mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 2 e 3, de 1982, das Comissões

-de Constitutçao e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade; e
--de Munidpios, favorável.
Em votação.
Os Srs, Senador~ que aprovam o projeto, permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A fuatêrf3-Vãfà Comissão de Redação.

1931

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 l, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Gallléla

(MG), a elevar em CrS 36.595.900,00 (trinta e seis
milhões, quinhentos e noventa e três mil e novecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada Inter-

na.
O Senado Fci:~erid resOlve:
Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Galilêia (MG),
nos "termos do art. 211 da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 36.593.900,00 (trinta é seís milhões, quinhentos e
noventa e três mil e novecentos cruzeiros) o montante de
_sua díyida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos de igual valor, junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, eSta na qualidade de
agente financeiro" do Banco Nacional da Habitação, destinados à construção de 100 unidades habitacionais de
interesse social e execução das obras de infra#estrutura
necessárias, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas- pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Ar_:t, 29 Es.ta R~oluçào entra em vigor na data de
sua Ptlblicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 5:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 12, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Ec.onomia co~o conclusão de seu Parecer nl' 33, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Paula
Cândido (MG) a elevar em Cr$ 18.296.950,000 (dezoito milhões, duzentos e noventa e seis mil e novecentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 34 e 35, de 1982, das Co-missões
-de Constitulção e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Mwziclplos, favorável.
Em votação o projeto, em turno único
Os _Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 12, DE 1_982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paula Cândido
(MG) a eleVar em Cr$ 18.296.950,00 (dezoito mi--- lhões, duzentos e noventa e seis mil e novecentos e cinqiienta cruzeiros) o montante de sua dívida consolldada interna.

O Senado Federal resolve:

Ê a Prefeitura Municipal de Paula Cândido,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução nl' 93_, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr.i: !8.296.950,00 (dezoito
milhões, duzentos e noventa e seis mil e novecentos e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, a fim de que possa contratar empréstimos nova~
lar global acima, junto à Caixa Económica áõ Estado de
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinados à
construção de 50 unidades habitacionais de interesse social e à_execução das obras de infra-estrutura necessãrias,
naquele Munidpio, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Ar:_t. 19

O SR. PRESIDENTE (Nilo
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Coelho)~

ltom 6:

Votação, em turno únicO~ do ProjetO de Resolução n_Q 28, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer nQ 172, de
1982), que a-utoiiz_a_ a Prefeitura Municipal de Caraí
(MG) a elevar em Cr$ 43_.378.650,00 (quarenta e três

milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e
cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 173 e 174, de 1982, das
Corilissões

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

-de Munidpíõs, favorãvel.
Em votação o projeto.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 28, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caraí (MG) a
elevar em Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e cinqüenta cruzeiros) O montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal deCaraí, Estado de
Minas Gerais, nOs -termos do art. 29 da Resolução n9 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em CrS 43.278.b50,00 (quarenta e três milhões,
trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e çinqUenta 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 qu:ilidade de agente finanCeiro do Banc_o
Nacional da Habitação (BNH), destinados à construção
de 100 unidades habitacionais de interesse social, e exe-cução das obras de infra-estrutura necessârias, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no repectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

E o segt!inte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇAO W88, DI; 1982
Autoriza a Prefeitura Muncipal de Nova Resende
(MG) a elevar em Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e dn·

co milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e
cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 E:: a Prefeitura Municipal de Nova Resende,
Estado de Minas Gerais, nOs têrrrios do art. 29 da Reso~
lução n~> 93; de II de outubro de 1_976, do -Senado Fede-i-ai, autorizada elevar em Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e
cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e
cinco ·cruzeiros) o montante de sua dívida consolidade
interna, a fim de que possa contratar operações de crédito no valor global acima, junto à Caixa Económica do
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nac.ion_al da Habitação~ destinadas à
construção de ISO unidades habita~ionais de_ interesse
social e à execução das obras de infra-estrutura necessâria, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasíl, -no respectivo processo-.
Ai-1. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

a

O SR.PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Votação, em turno único, do Projeto de Res_olução n9 88, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclUsão de seu Parecer n~> 479, !le
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Noy_!t_
Rezende (MG) a elevar em Cr$ 65.067.975,00-(s_essenta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua
dívida consolid_ada, tendo

PARECERES, sob n•s 480 e 481, de 1982, das
Comissões
-de Constituição e JUstiça, pela _constitucional~
dade e juridkidade; e
-de Munidpios, favorável.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 9:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 33, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclUsão de seu Parecer n• 316, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso (MG) a elevar em Cr$ 173.514.600,00 (cento e
seienta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e
seiscCri.tos cn.izeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 317 e 318, de 1983, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade; e
-de Municípios, favorãveL
Erfl vOllfÇãO O projeto, em turno único.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

Item 8:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução __ n9 30, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n\' 303, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltiquira (MT) a elevar em CrS 8t-:t2.3:270,29 (oitenta e um
milhões, cento e vinte e três mil, duzentos cruzeiros
e vinte e nove centavos)_ o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 304 e 305, de 1983, das
Comissões
- -áe Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
Em votação o projeto.
_Os Srs. Sen_adores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação_.

E o seguinte __o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 30, DE 1983

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- ltom 7:

sarjetas.e aquisição de equipamentos para coleta de lixo,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Omtr_al_do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Autoriza a Prefeitura Municipal de_ ltiquira (MT)
a elevar cm Cr$ 81.123.270,29 (oitenta-e um milhões,
~CJ!!!> e vj~_!e e três mil e duzento~ e setenta cruzeiros e
vinte e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senaêfõ -Fêderal resolve:
Art. l~> É a Prefeitura Municipal de Itiquira, Estado
de Mato GrossQ. nos termos do art. 29 da Resqlução n9
_ 93~ de ll de outubro de I976, do Senado Federal,a~tori
zada a elevar o montante de sua dívida co.nsolidada interna em CrS 81.123.270,29 (oitenta e um milhões, cento
e-vinte e_ três- mil e duzentos e setenta cruzeiros e vinte e
nove centavos), correspondente a 41.045,77 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um
mil novecentos e setenta e seis cruZeiros e quarenta e um
centavos), vigente em julho de 1982, a fim de que possa
contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização _de recursos do Fu_nQ,o d.e_Apoio ao Desenvolvimento Social
(F AS), destinada à construção de galerias pluviais, guias,

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 33, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso (MG)
a elevar em Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três
- milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
ArL J9 ta Prefeitura Municipal de Barroso, Estado
de Minas Gerais, ·nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori·
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros),
correspondentes a 140,000 UPC, considerado o_ valor nominal da UPC deCrS 1.239,3~; vigente em outubro/~!, a
fim de que p-ossa contratar um empréstimo de -igual valor, junto à Caixa Económica do Estado eis: Minas Gerais, esta na qualidade de_ agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação (BNH), destinado à construção
de 400 unidades habitacionais de interesse social, e execução- das obras de infra-estrutura necessãrias, 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) -

Jtom lO:

Votação, em turno único, do Requerimento n'
506, de 1983, de autoria do Senador Henrique San- ·
tillo, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do
Regimento Interno, a convocação do Ministro Chefe do Serviço Nacional de Informações, General Octávio Aguiar de Medeiros, para, perante o plenãrio
do Senado Federal, prestar esclarecimentos sobre as
atividades daquele órgão.
A matéria depende de quorom qualificado para deliberação.
Sendo evidente, a esta altura, a falta _de número em
plenário, a Presidência deixa de submetê-la a votos, ficando sua votaç~o adiada para a sessão -de amanhã.
Em razão disSO, fica tambêm adiadá a apreciação do
item seguinte da pauta.
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E o seguinte o item cuja votação é adiada:
11

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 670, de 1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de urgência, nos termos do art. 371 •. "c", do Regimento Interno, para Oficio nlõ Sf23, de 1982, do Préfeito Municipal
de Mauá (SP), solicitando autorização dO Senado Federal a fim de que possa contratar operação de empr~timo
externo, no valor de US14,000,000.00 (quatro milhões
de dólares americanos), para aplicação no sistema viário
daquele município.
-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passaremos,
então, ao item n~' 12
Discussão em turno único, da R.edação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nl' 404 de 1983), do Projeto de ReSolUção n~' 224, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo
Antônio do Monte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
69.613.800~00 (seSseii.t8. e nove ID.iihões, seisceD.tos e
setenta e três mil e oitocentos cruzeiros).

O senado não tem feito nada disso, Sr. Presidente.
Vou encarecer à Casa, nossa Casa, justamente, de nós
nos colocarmos à altura da missão que foi dada a esta
Casa do Congresso pelo artigo 42, iti!in IV, da C~n_sti
tUiÇão Federal. E vou dizer por quê. Nós deveremos, daqui por diante,-no meu modo de entender, cumprir essa
misSão fielmeilte, OU, se não, apresentarmos aqui, Sr.
· Presidente, um- projeto de emenda cOnstitucional que venha a_oSuprimir o item IV do artigo 42 da Ccillstituiçào,
porque simplesmente o Senado não está dando cumprimento a eSSa altíssima mis-são que a Constituição Federal o~torg_ou a esta Casa do Congresso Naci_onal.
__Só fiz essa interrupção, Si. Presidente, tomando assim
cinco a deZ minutos desta Casa, para chamar a atenção
sobretudo dos Senadores que eu sei que não pensam
como eu. Mas :a que eu quero, Sr. Presidente, é não momentaneamente ter razão no pronunciamento que eu venha a fãzer aqui, eu quero que a Casa venha a discutir
essa Cru-eStão que eu julgo da maior importância, que efa
seja discutida profuridamente pelos eminentes Srs. Senadores, sobretudo por aquCles que muito mais do que eu
têm competêitda- para disCutir- a matéria.
Acho que esse artigo 42, item IV, da Constituição Federal, e._nós vamos ver porque a Constituição deu essa
missão- eu iniistci é uma missão_- ao Senado Federal,
que não está sçndo de_vjdall}enj._e_ c_umprida por ele. Se
nós vermos aqui todas estas justificações, _nós não veremos, Sr. Presidente, nenhuma delas cumprir o que está
estatuído aqui no artigo 39 que acabei de ler. Não se tem
a preocupação de mostrar que os empreendimentos são
financeiramente viâveis, nem que eles estejam acoplados
a objetivos e planos nacionais de desenvolvimento. jâ
para não falar nos casos de excepcional necessidade e ur--gência etc.

Em discussão a redação final.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
O SR. JQS];: FRAGELLI (Para discutir. S-em revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sr. Presidente-, pretendo fazer ainda hoje um discurso
para dar prosseguimento a uma discussão travada na
Comissão de Economia ·cõin o eminente Senador João
Castelo, que versa exatamente ã questãO- das autorizações de empréstimos que o Senado vem concedendo
aos Estados e Municípios, como é o caso deste projeto, e
o foi dos anteriores, autorizando a· elevar, temporariamente, os limites fixados pelo artigo 21' da Resolução n~'
62 do Senado Federal.

É só para chamar a atenção da Casa, que nós estamos
aprOVando 5em um exame detido de cada uma dessas
'proposições, de acordo coni aquele artigo 42, item IV, da
Constituição e com as duas Resoluç_ões do Sena9o, as de
n~'s 62 e 93.

Eu quero ler o art.-3~',_Sr.. .Eresidente, e apenas como
que advertindo para uma discussão que deveremos fazer
sobre o assunto, e que eu vou encarecer ao Senado a necessidade de nós estudarmos, daqui para diante, com
todo o cuidado, Sr. Presidente, todos os casos_ de em_préstimos a EstadoS e Mimicípios e de elevação, além dos limites estabelecidos no artigo 2~' da Resolução 62, da capacidade de endividamento dos Estados.
Eu vou fazer uma pequena digressão quando falar,
mas, eu queria, desde logo; chamar a atenção para a dis·
posição do artigo 3~' da Resolução 62, de 1975:

O SR.
(N-ilo- Co~Tho) - Ã. Presidência
desej3. prestar 8:o ~obre Senador_ Josê Fras8elli, a titulo
de esclarecimento, porque não cabe dialogar nem participar dO debat~ Cio. assunto, que estive numa reunião
- com o Ministro Emane Galvêas, o Presidente da Caixa
EcOnómica e com o Presidente do Banco do Brasil, a
Propósito dos fmariCiamentc;s às prefeituras. -No Caso
concreto dos empréstimos do FAS, a Caixa Económica
chegou a ter retidos quase 9 bilhões de cruzeiros, porque
os recursos do F AS são provenientes dos recursos da Loteria Esportiva.

Os Estàdos e Municípios poderão pleitear que os
limiteS- fixados no artigo 2~> des.ta ReSolução sejam
temporariamente elevados."

Agora, quero adiantar ao notire senador que a Caixa
Económica não empresta nenhum cruzeiro a nenhuma
prefeitura !;} fundo perdiQo. _Todo recurso tem que ter
uma garantia de retorno. De modo que os projetas são
analisados de forma bancária, com t_odo o critêrio e com
- todo o rigor.

PRESIDENTE

Temporariamente elevados. QuaiS são as coõdições?
Estas:

Essa é a informação âo Presidente dã Caixa Econômica.

•• ... a fim de realizarem operações de crêditos especificamente vinculados a empreendimentos financeiros viáveis ... "

O Sr. José Fragelli -

Primeira condição:- a empreendimentos financeiros viáveis.
E. Sr. Presidente e Srs. Senadores, se nós lermos as justificações destes pedidos, nós não encontraffiõs a- menor
fundamentação quanto a viabilidade dos empreendimentos queridos pelos Estados e Municípios. Então, jã neste
ponto jâ não obedecemos a resolução.
E ainda:
" ... e compatíveis com os objetivos e planos nactonais de desenvolvimento, ou ainda, em casos de excepcional necessidade e urgência, apresentada, em
qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação."

Mas hã uma falha.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Caixa é que
empresta os recursos. É a informação que quero transmitir à Casa. Agora, há uma censura muito forte de toda a
área dos economistas teóricos que estão aí fora, enchen~
do as colunas dos jornais, dizendo que somos responsáveis por uma fatia muito grande de desemprego que
ocorre neste País, pelo fato de não termos liberado os
empréstimos a mais de setecentas prefeituras e-que ficaram retidos aqui pelo processo de obstrução que foi comandadO durante dois anos no Senado Federal.

-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não haYendo
mais quem queira discutir a redação final, dou-a por encerrada.
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Encerrada a discussão. a redação final é considerada
definítTvam-erite aprovada, nos termos regimentais.
O projeta:_vai à promulgação.
_ E a· seguinte a redação final apro~da
Redação final do Projeto de Resoluçio 224, 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 Santo Antônio
do Monte, Estado de Minas GeH:is, a contratar operilçio de crédito no 'falor de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove mUhões, seiscentos e setenta e três mll e
oitocentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. _II' É a PrefeitUra Municipal de Santo Antônio
do Monte, Estado de Minas Gerais, nos _ ter:mos do art. 21'
da Resolução n~'-~3, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal autorizada a contratar operações de crédito no
valor global de CrS: 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzei~
ros), correspondentes a 105.000 UPC, considerado ovalor nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta
e três cruzeiros e cinqíienta e seis centavos), vigente em
outubrofSO,junto à Ca.Çc_a Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à
construção de 300 (trezentas) unidades habitraCiollais de
interesse social e execução das obras de infra-estrutura
urbana necessárias, naquele Município, obedeCidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Res_olução entra em vigor na data de
sua publicaÇã9.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 13:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 405, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 226, de
198_1. que autoriza a Prefeitura Municipal de Espera
Feliz, Estado de Minas Gerais, a contratar operaçãO
de crédito no valor de Cr$30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Nerihum dos Srs. Senadores solicitante a palavra, de·
claro encerrada a disCussão.
__ Encerrada esta, a redação finil.l ê dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte _a _redarOo final aprovada
Redação final do Projeto de Resoluçio
1981.

n~'

226, de

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 Espera Feliz,
Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio de cr~
dito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta mllhões,
setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).
O Senador Federal Resolve:
Art. 1~' 13. a Prefeitura Municipal de EsPera Feliz,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso~
lução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senador Fede-

·rai, autorizada a contratar operações de crédito_ no valor
global de ÇrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e

vinte e cinco -mil e cem cruzeiros), correspondentes a
35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta
e seis centavos), vigente em abrilf81,junto a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de
ipfra-estrutura urbana necessárias, naquele Município,
obdecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo,
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 14:
DiscusSâO, em turno único, da Redação Final(o~
ferecida pela Comissão_ de Redação em seu Parecer
n'i 406, de 1983), do Projeto de Resolução n'~ 227, de
1981, que autoriza a Prefeitura M unicipã.l de Ai mo~
rés, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor de CrS 92.175.300,00 (noventa e
dois niilhões, cento e setenta e· cinco mil e trezentos
cruzeiros).
Em discussão a- redação final, em turno único. (Pau~
sa.)
Não havendo oradores, declaro~a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à proinu1gação.
t a seguinte a redaçdo final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n9 227, 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•
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Autoriza a Prefeitura Municipal de Almorés, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mll e trezentos cruzeiros).
O Senado Federal resolv!:l:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Amorés, Estado
de Minas Gerais; D.Os termos ·cto art. 2<~ da Resolução n9
93? de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~
zada a contratar operações de crédito no valor global de
CrS 92.175.300,00 (nOventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentQs cruzeiros), correspondentes a
105.000 UPCs, con"siderado o valor nominal da._ UPC de
Cd 877,86 (oitocC:ritos e setentã e sete cruzeiroS e oitenta
e seis centavos), vigente em abnlf81,junto a Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinadas à construção de 300(trezentos) Unidades habitacionais de interesse social e execução das obras
de infra-estrutura- urbana necessária, ..-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. PRJ':~HDENTE (Nilo Coelho ) - Item 15:
Discu!.isão, em turno único, da Redação Final (o·
ferecida pela Comissão de Redação c:m sc:u Parecer
n9 407, de 1983), do Projeto de Resolução n<~277, de
1981, que: autoriza a Prefeitura Municipal de Elói
Mendes, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e cinqUenta 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
·ctefmitivaritente aprovada, nos termos do art._359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a reda~ão final aprovada.
Redação final do Projeto de Resoluçio
1981.

n'~

277, de

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

Autoriza a Prefeitura Municipal de Elói Mendes,
Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 7:5.611.250,00 (setenta e cinco
milhões, seiscentOs e onze mil, duzentos e cinqUenta
cruzeiros).

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Matipó, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
nO valor de CrS 23.224.600,00 (vinte e três milhões,
duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros).

O- Senado

Fe~eral

resolve:

Art. l9 ~a-Prefeitura Municipal de Matipó, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 2'~ da Resolução n'~
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~
zada a contratar operações de crédito no valor global de
CrS 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte
e quatro mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a
35.000 UPCs, considerado o valor noininal da U-PC de CrS 663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cinqiíenta e Seis Cêntavos), vigcrite em outubro/80, junto à
Caixa EconómiCa do Estado de Minas Gerais,- eSta na
qualidade de agente financeiro do_ Banco Nacional da
Habitação- ..;_o BNH, destinadas à construção de 100
(cem) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias,
naquele Município, ·obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 17:
O Senado Feç:Jeral resolve:
Art. 1'~ É a Prefeitura Municipal de Elói Mendes,
Estado de Minas Gerais, nos termos do -ari. 29Qa Res.oIução n'~ 93, de: li de: outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de_ CrS 75.611.250,00 (setenta e cinco milhões,
seiscentos e onze mil, duzentos e cinqUenta cruZeiros),
con:espondente a 12S.OOO_UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, junto
à CaiXa Económica do EstadO de Minas Gerais, ~esta Da
- quilídade de agente financefro do BimcO Nadona.J. da
Habitação - BNH, destinadas à construção de 400
(quatrocentas) unidades habitaciOnais de interesse SOda!
e execução das obras de infra-estrutura urbana necessârias, naquele Município, obedecidas -as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no_ respectivo processo.
Art. 2' Esta ResollJção entra em vigor na daJa de
sua publicação_._

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 16:
Discussão, em turno único, da Redação Final (o~
ferecida p.ela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 408, de 1983), do Projeto de Resolução n' 278, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Malipó, Estado de Minas GeraiS; a contrãtai- Operação
d_e crédito no valor de Cr$23.224.600,00 (vinte e três
milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos
cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único;( Pau.sa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de-claro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
Redaçào final do Projeto de Resolução nQ 278, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, d~ Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

DiscUssão, em turno único, da Redação Final (o~
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
-n9 409, de 1983), do Projeto de Resolução n9 281, de
1981, que-ãutoriza a Prefeitura Municipal de Santa
Maria do Salto, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e
ci.Qco mll ~ cem cruzeiros).
Em discussão- a redação final, em turrio único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
té;dação final -diida 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 281, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
d.o art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria
do Salto, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).
O senado Eed_eral resolve:
Art. l'l É a Prefeitura Municipal de Santa Maria do
Salto, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da
Resolução n'~ 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no
valor- global dC Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mii e cem cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPCs considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzciro:s e oi·
tenta e seis centavos), vigente em abrilf8l,junto à Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional de Habitação
- BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades
habitacionais de interesse social e execução das obras de
infra-estrutura urbana necessârias, naquele município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasjl no respectivo processo.
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Art. 2s>

Esta Resolução entra em vigor 11a data de

sua publicação.

E a seguinte a redação final aprovada
Redação f'mal do Projeto de Resnlução

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 18:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Com1ssãO-diRed:ição em seu Parecer
n<1 410, de 1983), do_Erojeto de Resolução n9 284, de

Não havendo quem queira díscuti~la, dedaro:ã-·enCerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como·
defmitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re·
gimento Interno.
A matêria vai à promulgaÇão.

.E a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução nl' 284, de

1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição e eu,
, Presi~
dente~ promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N9

, OK 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cunelo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 292.751.200,00 (duzentos e nonnta e
dois milhões, setecentos e cinqüenta e um mil e duzentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' Ê a Prefeitura Municipal de CurveJo Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução n~>
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado FWeral, autorizada a contratar operações de erMita no valor global de
CrS: 292.751.200,-00 (duzentos e noventa e dois milhões,
setecentos e cinqüenta e Um mil 6 duzentos cruzeiros),
correspondentes a 280.000 UPCs, considerado o valor
nominal da UPC de CrS:- 1.045,54 (um mil, quarenta e
cinco cruzeiros, e cinqüenta e quatro centavos), vigente
emjulho/81,junto à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, na qualidade de agei1.te financeiro do BanCo
Nacional de Habitação - BNH, destinadas à cons~
trução de 800 (oitocentas) unidades habitacion-ais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele-Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
·
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 19:
Discussão, em turno único, da Redação final (o~
ferecida pela Comissão de Redação- em seu Parecer
n9 411, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 285, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de João
Monlevade, Estado de Minas Gerais, a 'contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 182.969.500,00
(cento e oitenta e dois milhões, novecentos e sessenK
ta e nove mil e quinhentos cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs~ Senadores solicitando a palavra, deK
claro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final ê dada como. aprovada, de acordo com o arL 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

n9

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 João Monlevade, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
Crédito no valor de Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e dois milhões, novecentos e sessenta e no~·e mil e
quinhentos cruzeiros).
O _Senado Federal resolve:
AJ1. l_?__~_f: a Prefeitura Municipal de João Monlevade, Estado d~ Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crêdito novalor global de Cr$ l82.969.500,00_(cep_to e oitenta e dois
milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos
cruzeiros), correspondentes a 175.000 UPCs, considerado o va,lor nominal da UPC de CrS: 1.045,54 (um mil,
quarenta e cinco cruzeiros e cinqUenta e quatro centavos), vigente em julho/SI, junto à Caixa_ Econômica do
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de ag~nte fi~
nánceirO dO Banco Nacional !ia Habitação~ BNH, destínadas à construção de 500 (quinhentas) unidades habitacionais de interesse social e _execução _das obras de
infra-estrutura Urbana necessárias, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

_a

O Sr. Virgílio Távora___:: De8ist0 da palavra, Sr. Presi~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Sellador Aderbal Jurema. (Pausa)
S. Ex' não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre ~enador Josê Fragelli.

O SR: JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DIS_CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes- Sr. Presidente, crio que não
há quórum no plenário para darmos prosseguimento à
sessão.

O-SR. PRESIDENTE (Moacyr DaU8.)- A ãfirmativa de V. Ex• é regimental de acordo com o art. 180, no
seu § 39, do Regimento Interno.

DiscuSSão-, em turno úriico, da Reda9ão Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~> 412, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 117, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de MoreOo~ Esfado de -Pérnambuco, a contratar operação de
crêdito no valor de Cr$ 233.190.466,68 (duzentos e
trinta e três milhões. cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e oito

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Na presente
sessão termiilou o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n~> 37, de 1983, de autoria do Senador Itamar Franco, que flxa em cinco dias o prazo
para o COD:Jparecimento de Ministro de Estado, quando
convocadO para prestar informações e dá outras provi~

~centavos).-

·

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A sessão de
amanhã será destinada, em caráter especial, a homenagear a memória do ex-Senador Argemiro de Figueiredo,
de acordo com a deliberação anterior do Plenário, ao
aprovar requerimento de autoria do Senador Humberto
Lucena e de outros Srs. Senadores.
Desta forma, não serão designadas matérias para a
Ordem do Dia.

Redação final do Projeto de Resolução n9 117, de

1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Presidente,
promulgo a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.

RESOLUÇÃO N• • DE 1983

(Levanta-se ~ sessão às 17 horas e 5 minutos.)

Autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno, Estado de Pernambuço, a co_gtratar operação de crédito
no valor de Cr$ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e
três milhões,. cento e ~oventa mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e oito centavos).
O Senado Federal_ resolve:

dências~

Ao projeto não foram oferecidas emendas. De acordo
com disposto no Regimento Interno, a matéria será despachada às ComissõeS de Constituição e Justiça e Dire~
tora.

.E a seguinte a redação final aprovada

Art. 1~> E a PrefeituraMunicipat'deMoreno, Estado
de Pernambuco, nos termos do att. 29 da Resolução n~'
93, de li de outubro de 19_76, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor de CrS:

O SR. PRESiDENTE (Nilo Coelho~- Está esgotada
matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.

dente~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 20:

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau~
sa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento InternQ.
A matêria _vai à promulgação.

1935

233.190.466,68 (duzentos e trinta e três milhões, cento e
noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e
sessenta e oito centavos), correspondentes a 160.383
UPCs considerado o valOr nominal da UPC de Cr$
1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqüenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82,
junto ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinada à viabilização dos estudos, programas e investimentos do Programa CURA nas
áreas S'elecionadas na sede do Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art.' 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

285, de

1981.

1981, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Cllr-Ve.lo, Estado de Minas Gerais,_ a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 292.75L200,00 (duzentos é
noventa e dois milhões, seteCentos e cinqúenta e um
mil e duzentos cruzeiros).
Em discussão a redação final, ·em turno úriiCo: (Pausa.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GUILHERME PALMEIRA NA SESSÃO DE20-5-83 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADA POSTERIORMENTE.
-

O SR. GUILHERME PALMEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Profundamente consternado é que volto, hoje, a esta
tribuna, não tanto para protestar, muito menos parareclamar, mas sobretudo para lamentar.

DIÁR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
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Diante do mistério da morte e-de uma morte por suicídio; diante daquele momento terrivelmente assombroso
em que um homem saca de uma arma para dar um tiro
no ouvido; diante daquele instante doloroso de uma decisão extremamente alucinante de uin cidadão, de um
empresário progressiSta, séiío, --audacioso, qual é, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, a parcela de uma responsabilidade?
Nesta tribuna não tem faltado voz e voto para dizermos a nós próprios e -ao Brasil que não é possíVel conti-

nuar da maneira como- esTamos ·vendo, a política
econômica-firiãnceira deste país.
Conhecemos muito bem as dificuldades que estamos
atravessando, mas não podemos deixar que a vida empresarial brasíleira, sobretudo no Nordeste, enverede,
ainda mais, por caminhos obscuros, cujas conseqUências
irão além do suicídio.
Falo, hoje, nesta Casa, movido por uma dor profunda
e por uma emoção que -se perdem nos desvãos de uma incerteza, sem querer deixar que o meu espírito, eritre atõnito, triste e estarrecido, queira percorrer os atalhos e as
encruzilhadas do desespero.
Todo o Brasil e sobretudo Pernambuco e Alagoas
acompanharam o episódio terrível do suicídio de um
grande industrial do Nordeste, o Dr. Antônio Carlos
Azevedo de Menezes.
Com 61 anos de idade e 40 de trabalho, contínuo e
proficuo, Hder do grupo Cípcà, Cõ-nl negócios na área de
fiação e tecelagem, nos ramos agro-pecuário e imobiliário, resolveu Antônio Carlos Menezes pôr fim à sua
vida de uma maneira a mais drástica e a mais incompreensível, pois, além de tudo, o instinto -de sobrevivência é a força maior do noss-o c-omplexo antropológiCo.
Dizem que o suicida, no ato do suicídio, está completamente louça,
Duvido, entretanto, desta assertiva, Sr:- Presidente e
Srs. Senadores, em- relação ao pranteado, meu amigo
pessoal e ilustre empresário tambêm das Alagoas, o Dr.
Antônio Carlos Menezes.
Seus atas, anteriores e próximoS aõ- SUícíafo, são de
uma coerência e lucidez impressionantes, o que demonstra, à evidência, que ele sucumbiu diante de dificuldades,
absolutamente sanáveis, se_ as coisas financeiras neste
País fossem tratadas com o cuidado e com rapidez que os
casos requerem.
Não quero, falar, nem quero admitir uma possível insensibilidade por parte dos tecnocratas, procedimento
que seria evidentemente criminoso.
Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, _que estou
assistindo no Estado de A lagoas à hecatombe, ao calapso do setor canavieit-o e sucri:i-alcooleiro, Çl mais pujante
setor da economia al_agoana, do qual o Estado depende
em torno de 60% na arrecadação do ICM.
No dia ~9 de abril próximo passado, clamava eu desta
Tribuna sobre as urgentes providências que deveriam ser
tomadas em relação_ ao setor da .2_324cana-de~açúcar em
A lagoas.
Idas e vindas dos empresários, juntamente com o Governador do Estado, com os Senadores e os Deputados
Federais não surtiram, até o momento, aqui etn Brasília,
qualquer efeito em relação ao necessário e urgente financiamento de entressafra.
Encontra-se todo mundo meio perdido, sem saber
mais a quem apelar e vendo a crise eclodir _com_conseqüências imprevisíveis e indomáveis.
Vi, segunda-feira, dia 16 do corrente, em Maceió, uma
angustiada entrevista de um horn_em habitualmente calmo, sereno e equilibrado, o Dr. João Tenório, industrial
do açúcar e presidente da Cooperativa dos Produtores de
Açúcar e Âlcool do Estado de Alagoas.
Afirmava S. S', entre outras coisas, que a agroindústria açucareira e alc_ooleira d_e Aalgoas estã ameaçada de
paralizar suas atividades, caso não sejam liberados re~
cursos no de_correr desta semana, para a complementação dos inv-estimentos necessârios ao Cl!Steio agtíc;ola e
renovaç-Jo de lavouras.

O Sr. Albr:rto Silva -

Permite V, Ex' um aparte?

O_ SR. GUILHERME PALMEIRA- Com muita
honra, nobre Senador.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador, V. Ex• aborda
um tema, nesta tarde, começando pelo incompreensível
suicídio desse gigante da indústria nordestina, que tam~
bém tive a oportunidade de conhecer, e V. Ex•, logo em
seguida, chama a atenção para o desastre que se avizinha
no seu Estado, no custeio da safra da cana-de-açúcar, a
maior riqueza do seu Estado. Tenho a honra de ter conhecido grandes extensões de plantação de cana de seu
Estado, ao tempo do Governador Suruagy. Eu era o Presidente da EBTU, visitei algumas cooperativas, inclusive
aquela que V. Ex• acaba de informar, e verifiquei, por
outro lado, que uma das mais florescentes indústrias canavieiras do País é a de Alagoas, porque grande parte de
seu trabalho é feito com maquinária, orga-niz-ação de
cooperativas muito bem estruturadas e uma comercialização garantida. E agora V. Ex• chama atenção, nesta
tarde, para um fato que nos estarrece, porque afinã.l de
contas o álcool, hoje, é fundamental para o desenvolvimento do País, já que grande parte da nossa frota de automóveis já está queimando álcool, e grã.ilde parte desse
álcool vem do_ Nordeste. Quando V. Ex• diz que dentro
de uma semana, se não houver um financiamento, estamas arriscados a perder uma safra e, por conseguite, a
Prod~ção- de açúcar e de álcool, isso nos deixa preocupados. Quero hipotecar a minha solidariedade e, certamente, a de meus companheiros aqui, a esse dramático apelo
que V, Ex• faz no sentido de que, tecnocratras ou não,
-examinem a questão do Nordeste e principalmente de
uma indústria tão florescente como a da cana, tradicional, de 400 anos naquela Regiões, hoje, fundamental ao
desenvolvimento do País: gera empregos e riquezas para
o Brasil. V. Exa• faz muito bem em abordar o tema n~ta
tarde. Quero comprimentá-lo e associar-me a esta colo~
cação que faz V. Ex•
O SR" GUILHERME PALMEIRA- Muito grato,
nobre Senador Alberto Silva. V. Ex~ que conhece os Estados_ de Alago as e Pernambuco e que participou de reuniões com empresários- e plantadores de cana, sente bem
o quanto depende A lagoas dessa cultura e desse setor industrial. E, no decorrer_ do meu discurso, que foi ilustra~
do agora pelo aparte de V. Ex•, venho demonstrar o que
já ocorre de desemprego, independente da chegada do fi~
nanciamento o mais rápido possível.

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex•

um-apar~

te?
O SR, GUILHERME PALMEIRA honra, nobre Senador.

Com muita

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Guilher~
me Palmeira, quero também solidarizar~me com V. Ex•
nesse discurso pungente em que V. Ex' trata do suicídiO
de um industrial nordestino e da situação, que eu diria
agõnica", por que passa todo o setor industrial daquela
região e, particularmente, o setor açucareiro e alcooleiro.
Eu conheci Carlos Alberto Menezês e posso testemunhar, tainbém por esse perfil que V. Ex• dele traçou,
como o perfeito capitão de indústria, não apenas pela
amplitude, pela envergadura dos seus negócios, mas ainda e sobretudo, pela vocação inata, herdada dos seus
pais e depoiS cultuada em estudos, inclusive fará do País.
Carlos Alberto Menezes fez curso de Engenharia Têxtil
para cuidar especificamente desse assunto, que dominava com profundidade, com conhecimento de causa e com
extrema versatilidade. Era um homem profundamente
responsável e, por ser responsável, chegou até ao suicí~
dio. Sabe V. Ex• que essa é, também, uma das peculiaridades dos suicidas: são homens que se deprimem, porque
levam até à última instância a sua responsabilidade sociaL E na sua carta, no seu bilhete-testamento, por assim
dizer, deixa um apelo comovente às autoridades deste
.-Pais. Poderia ter abordado suas razões., poderia ter feito
outras análises, duras críticas à ordem ec_onômica que
atravessamos, à situação caótica por que passam as fi-
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nanças deste País, com juros estratosféricos. No entanto,
a sua 11ltima palavra foi um pedido em favor de seus operários. O bilhete era lacônico: ''Peço às autoridades deste
País que não deixem passar necessidades os operários
desta fábrica. - Assinado: Carlos Alberto Menezes."
Esse fato, nobre Senador, chocou intensamente o Nordeste e, particularmente, a sua comunidade empresarial.
De alguma forma, há uma dose de ironia no ciclo fechado por Carlos Alberto Menezes, que foi íniciado com a
Fábrica da Pedra pelo seu predecessor, pioneiro das atividade;s iildustriais-do Nordeste, que também teve morte
trágica, assassinado, e com as suas máquinas jogadas ao
Rio SãoErancisco, por grupos multinacionais, que foi
Delmiro Gouveia. Agora, parece que se fecha o ciclo,
também, com a morte de Carlos Alberto Mene_zes, que se
suicida no momento em que ta,mbém todo o parque manufatureiro do Nordeste começa a sofrer morte lenta e
insidiosa. Pelo menos 10 empresas de grande nível em
Pernambuco, do setor têxtil, fecharam as suas portas, inclusive a Paulista, nobre Senador Guilherme Palmeira,
de tantas tradições, inclusive a Fábrica da To.rre, que V.
Ex,· conhece muito bem. Enfim, há um estado de terra
arrasada nesse setor lá do N ardeste. Agora, vejo com
tristeza que também essa onda de empobrecimento, de
miséria, de derrelicção, atinge o setor' açucareiro, possivelmente o mais promissor; depois da retomada do Programa do Álcool, possivelmente urna das grandes esperanças do Nordeste, tanto na formação de renda, como
na alocação de mão-de-obra que, desgraçadamente, se
encontra, agora, nesse processo de estiolamento que V.
Ex~ traça com tintas tão apropriadas, tão adequedas, e
tão fortes. Lamento por tudo isso, nobre Senador, lamento pela nossa região. No começo dos anos 70 a SUDENE parecia trazer um novo alento, parecia trazer um
sopro de esperança; agora, o que nós vemos? ~ a obsolescência de projetas engavetados por falta de recursos, é
a evasão de recursos humanos e da capacidade gerencial
do País. É esse quadro de abandono, de deserto, que V.
Ex' levanta, com muita propriedade, aos olh_o_s da N açilo
perante o Congresso Nacional. A minha solidariedade
ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
O SR, GUILHERME PALMEIRA - Muito grato,
nobre Senador Marcondes Gadelha, pelo apoio que dâ
ao meu discurso, e ao mesmo tempo pelo que externa do
conhecimento que possuía de Antónío Carlos Mene~es,
esse grande industrial nordestino.
Prosseguindo, Sr. Presidente, já o Presidente do S_indicato dos Trabalhadores na Indústria do Açúcar denunciava que as dispensas recentes dos empregados no setor
já montam a 8 rilíl trabalhadores e que já existem empresas que não estão cumprindo suas obrigações salariais e
sociais.
Neste contexto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê que
vejo, com o coração compungido, o suicídio do industrial Antonio Carlos Menezes.
Trata-s_e, é claro, não de um símbolo de paz, de_ uma
bandeira branca hasteada por sobre as nossas rarefeitas
Fâbrica:S de tecidos e ame<iÇadas UsíriaS -de Açúcar e ÁlcooL
Estamos assistindo a uma quase declaração de guerra
dos desempregados, daqueles que, sem qualquer pers~
pectiva de trabalho, podem partir, não para a autoeliminação, mas para os saques, as invasões de terras e
de cidades, para uma conyulsão social sem l?r_ecedentes
na His"tóría do Brasil.
Não era Antonio Carlos Menezes um neófitO no mundo empresarial.
Era presidente das Empresas Cíper, que englobavam a
Companhia lndustrial Pernambucana (Fâbrica de Camaragibe, no Recife), a Companhia Agro-Fabril Mercantil (Fábrica da Pedra)- aliás, como bem ressaltou
aqui o Senador Marcondes Gadelha - fundada no sertão alagoano pelo inesquecível Delmiro Gouveia, em
1912, e adquirida em 1928, a Companhia Agro Pastoril
São Vicente, também no sertão alagoano, vizinha à
Fábriça de Delmiro Gouveia, a União_ Nordestina de
Fiação S.A. (UNIFISA), tambêm no Recife, e a ACM
Empreendimentos S/ A., a holding do Grupo.
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Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Antonio
Carlos Menezes, com todo este conglomerado, do qual
dependiam mais ou menos 15 mil pessoas, andou de seca

em seca para conseguir financiamentOs que, pelo menos,
possibilitassem tocar as obras e escapar dos sedentos
Cartórios de Protesto.
Era um empresário lúcido e parece que o foi até o momento do gesto tresloucado.
Durante a visita do Presidente Figueiredo à Fábrica de
Delmiro Gouveia, assim falou Antonio Carlos: "Cuidando do fator trabalho com o mesmo empenho com
que efetivamos a vitalidade e o crescimento da nossa organização, procuramos estar à altura do legado de pioneirismo, descortino e ação que começou a ser construido há mais de nove décadas",
Do Banco do Nordeste do Brasil ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social trafegou um
homem angustiado e desesperado pelo retardamento das
soluções, até cair no aOismo de si próprio, na solidão
pior que é aquela de não mais a própria pessoa se encontrar consigo mesma.
E o que é de se ressaltar, com a maior ênfase é a preocupação de Antonio Carlos Menezes com a sorte de seus
operários-.
Deu ele a melhor demonstração de que o social e~tá
muito acima do económico e do financeiro, quando, momentos antes do gesto suicida, deixava escrito de próprio
punho, o bilhete que aqui foi citado pelo nobre Senador
Marcondes Gadelha:
.. Peço encarecidamente às autoridades do meu
País que não permitam que os operários e funcionárioS desta EmpreSa passem por privações. Camaragibe, I O de maio de 1983."
Antes mesmo da morte do industrial, já os Governadores Dívaldo Suruagy e Roberto M_ag_alhães_ entraram
em campo para apelar às autoridades federais no sentido
de solucionar aqueles problemas.
Após este bilhete, redobram os esforços dos Governos
de Pernambuco e Alagoas em continuadas e reiteradas
solicitações aos Ministros Deffim Netto e Mário Andreazza e ao Presidente do Banco do N ardeste do Brasil,
para que sejam agilizadas as soluÇões e OcolB.pso das empresas_ de An~onio Carlos não seja total.
Quero ainda ressaltar que a Fâbrica da Pedra, instalada em Delmiro Gouveia, Alagoas, ê a úÍlica indústfia
têxiil do nosso semi-ârido e dela depende a- vida de, pC!o
meno_s, quatro municípios alagoancis: Delmiro Gouveia,
Água Branca, Olho d'Água do Casado e Piranhas.
Está ai, Senhor Presidente e Senhores Senàdores, o
alerta mais trágico e mais contundente de que está em
perigo todo um processo_ econômico, especiahnente no
Nordeste.
Deixo aqui o me_u lamento e o meu apelo para que não
se procastinem soluções, para que as autoridades financeiras_deste País se sensibilizem, mais ainda, pois a possibilidade de uma convulsão !locial está às vistas de todos,
ameaçando a paz social e a própria estabilidade política.
o sr. JOsé lgnácio --Permite v. EX• um aparte?

na medida em que os cabelos brancos chegam, que a maturidade chega, a visão de responsabilidade do industrial
fõí trafisforinando seu mundo interior num verdadeiro
inferno e, por sobre isso ainda havia o sentimento de peso, o ânus que recaia sobre os ombros dele, decorrente
das responsabilidades que ele tinha, não só com Seus
operáríos, ·mas também para com aqueles que direta ou
ipdiretamente dependiam da sua atividade empresarial.
Essa responsabilif:!ade também pesou e muito. Eu queria,
tanlhém, neste momento em que V. Ex~. tão oportunamente, traz este episódio como centro de um enfoque
todo da situação econômico.financeira do N ardeste e de
tOdo o Pais, lembrar a V, Ex~ um estudo recente que foi
feito, acerca da importância, crescente, da economia invisisvel do País, da economia marginal, na contenção
dos distúrbios sociais que estão aí iminentes. A economia formal do País, essa que viveu o industrial Antônio
Carlos, essa economia em perigo, o seu drama só não está produzindo, jâ, a convulsão social porque existe toda
uma economia marginal do vendedor de cocada, do bicheiro, do engraxate, do lavador de carro, do biscateiro,
do caixa 2 e até, dolorosamente, da prostituição neste
País. Veja V. E:rc.' que o que estâ contendo a convulsão
social, neste País, não é mais a economia formal, a economia visível, o refúgio da ordem está sendo a economia
invisível; os lO% da economia sem nota que tantos profissionais, tantos comerciantes que, por força das pressões na economia viSível são obrigados a fazer. O caixa
2, o jogo de bicho que abriga milhares de pessoas neste
Pais e, neste estudo, se viu bem claro a importância dessa
economia que não aparece, V, Ex' está de parabéns por
trazer de novo, na esteira de tantos outros pronunciamentos, a esta Casa, assunto tão momentoso, tão grave
que está a clamar pelo toque de alerta e pelas providên~
cias imediatas d~s autoridades responsáveis. Meus parabéns a V. Ex'
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito grato,
nobre Senador José lgnácio, pelo seu substancioso aparte que, certamente, poderá possibílitar um maior alcance
.a essas nossas despretenciosas palavras.
Mas concluo, Sr. Presidente.
Que este exemplo doloroso possa acordar e dinamizar
o patriotismo e a responsabilidade de quantos se encon- · tram no comando desta Nação.
-Era o Que tinha a dizer, ·sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas)

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO MISTA

Com muita

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
32, de 1983-CN, do Senbor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 09 1.989, de 28 de
_ dezembro de 1982, que "Dispõe sobre contribuiçio
devida aQ Instituto Nacional de Colonizaçilo e ReforAgritrlft~íNCRA- e cálculo referente à taxa prevista no.Decreto~lei.n9 57, de 18 de novembro de 1966,
e_ dá outras providências".

O Sr. José Ignádo - Senador Guilherme Palmeira
quero-sintonizar~me com--V. Ex•, puabenizandO-o por
haver trazido, no bojo da referência que faz, inicíalmente
a essa tragédia humana no Nordeste, a esse fato singular
ocorrido no Nordeste, o retrato de uma crise do qual ele
é conseqüência, e dizer a V. Ex' que, e V. Ex• coloca muito bem, o episódio ressai Poi sobre o fato singular da
morte ocorrida V. Ex~ disse que o industrial Carlos Alberto tinha 61 anos -de id3.de. Nessa idade hâ uma linha
muito fina entre 3 respeitabilidade e a deSmoraliZaçãó: ~
muitO ténue a linha qUe sep3.ra a credibHldade da desinoralização, s-obretudo nessa idade. Alguém já dizia que o
ridículo ê o pior dos infernos, a desmora'iização ê o pior
dor infernos. Quer dizer, neste caso, o sentido de reSponsabilidade e a importância da credibilidade, que cresce

Aos cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dez horas e trinta minutos, na Sala
da Comissão de Educação e CultUra, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores João Castelo, Martins
Filho, Passos- Pôrto, GaiVão Modesto, Jutahy Magalhães, .Jorge Kalume, Álvaro Dias, Mauro Borges e Deputados Nilson Gíbson, Antônio Mazurek, José Lou~
renço, Victor Faccioni, Iturival Nascimento, Aroldo
Moletta e Jorge Vianna, reúne-se a Comissão Mista in-c-umbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem
n9 32, de _1983-C:N, do Senhor Presidente da República,
·-submetendo à. ·deliberação do CongressO Nacional o texto do Decreto-lei n'~ 1.989, de 28 de dezembro de 1982,

O SR. GUILHERME PALMEIRA honra, nobre Senador José Ignâcio.

~erisagem o'~
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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
IS de novembro de 1966, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Lourival Baptista, José Fragelli, Alberto Silva e Deputados Alair Ferreira, Fernando Gomes, Agenor Mari~ e Aldo Pinto.
Hav~ndo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Álvaro Dias, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reuníão anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Oficío da Lideiança do Partido Democrático
Social, na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Nilson Gibson e José Lourenço para integrarem a Comissão, em substituição aos senhores Deputados Antônio Dias e Irineu Colato, anteriormente designados.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Senhor Deputado Victor Faccioni, que emite
parecer favorável à Mensagem n'~ 32, de 1983-CN, nos
ter!"os de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
ç_omo conclusão.
Em discussão o parecer, usam da palavra os Senhores
Deputados Jorge Vianna e Aroldo Moletta.
Em votação, é o parecer aprovado, votando, contrário, os Senhores Mauro Borges e Deputados A roido
Moletta e Jorge Vianna, sendo que, este último, com de~
claração de voto e, com restrições, o Senhor Senador
Passos Pôrto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação, juntanlente com o apanhamento taquigráfico dos debates.

ANEXO Ã ATA DA 2• REUNIÃO, DA COMISSÃO"MISTA INCUMBIDA DE EXAMINAR
E EMITIR PARECER SOBRE A MENSAGEM N•
32. DE 1983-CN DO SENHOR PRESIDENTE DA
REPUBLICA. SUBMETENDO Ã DELIBERAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL O TEXTO DO DECRETO-LEI N• 1.989. DE 28 DEZEMBRO DE /982, QUE ""DlSPiJE SOBRE
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSTITUTO NACIONAL. DE ·coLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA - INCRA - E CÁLCULO REFERENTE À TAXA PREVISTA NO DECRETO-LEI
N• 57. DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966, E DÁ
OVTRAS PROVIDENCIAS"". REALIZADA EM 5
DE MAIO DE 1983. ÃS 10 HORAS E 30 MINUTOS. INTEGRA DO APANHAMENTO TA QUIGRÁFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. SENADOR ÁLVARO DIAS.
O-SR. PRESIDENTE (Âlvaro Dias)- Havendo número regimental, declaro aberta a reunião, incumbida de
estudar e dar parecer à Mensagem n'~ 32f82.
A Presidência comunica o recebimento do Ofício do
Líder do PDS, Deputado Nelson Marchezan: "Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V, Ex• os
nomes Nilson Gibson e José Lourenço para integrarem,
em substituição, dos Srs. Deputados Antônio Dias e Irineu Colato, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'~ 32."
Passamos a palavra ao Relator o Deputado Victor
Faccioni.
O SR. VICTOR FACCIONI - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srs. Deputados1 examinei a Mensagem n~> 32,
de 1983, n<? 14 de 1983. na origem, do Senhor Presidente
de República, submentendo à aprovação do Congresso
Nacional_o_ texto do Decreto~lei n9 1.989, de 21 de de·
zembro de 1982, que dispõe sobre contribuição devida
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
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Agrária, e cãlculo referente à taxa prevista no Decretolei n"' 57, de 18 de novembro de 1966, e dâ outras providências.
O parecer que trago a esta douta Comissão é o seguinte:
Reporta-se o presente parecer à Mensagem n'1 32 do
Excelentíssimo S~nhQr Presidente de República, que
submete à deliberação do Congresso Nacional, o texto
do Decreto-lei n"' 1.989, de 28 de dezembro de 1982.
Dispõe o diploma sobre a cOntribuição devida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, estabelecida pelo Decreto-lei n"' 1.146, de 31 de dezembro de
1970, e cálculo referente à taxa prevista no Decreto-lei n"'
57. de 18 de novembro de 1966.

Em prirueiro de dezembro de 198~ a Supreina Corte
de Justiça, julgando feito interposto por vãrios Municípios, concluiu pela inconstitucionalidade do § 39 do art.
85 do CQdigo Tributário Nacional, e do art. 49 do
Decreto-lei n9 57, de 18 de novembro de 1966.
Como conseqUência, o INCRA vê-se obrigado a entregar todo o produto do ITR às Prefeituras, não podendo reter nenhuma parcela para custear os encargos de
lançamentos, cobrança, controle, arrecadação, fiscalização e rapasse do tributo.
No entendimento_do Egrégio Tribunal Federal, todo o
produto do Imposto é destinado às municipalidades.
Continua a União, e no caso o INCRA, com o encargo e
responsabilidade da administração desse Imposto. É liminar que o P.oder_Executivo devesse encontrar uma forma que pudesse custear parte das despesas da mãquina
administrativa, mobilidade destinada à arrecadação de

ITR.
Como ê sobejamente c;onh_ecido, ê competência do Poder Executivo propor ato sobre matéria tributãrla, cuja
vigência se dê no mesmo exercfcio em que foi editado o
respectivo diploma legal. Assim é que restava o pra-zo de
30 dias para que o Poder Executivo tratasse da matéria.
Essa época era coincidente com o recesso parlamentar.
Entendo não ter havido outra alternativa, salvo a edição
do Decreto-lei, visto i1.ão haver condições de se propor
uma mensagem de projeto de lei ao Congresso Nacional.
Assim sendo, resumo, a seguir, os argumentos bãsicos
com que proponho o ·acatamento por esta Comissão
Mista do Decreto-lei n9 1.989, de 28 de dezembro de
1982:

1. Como jã mencionado, todo o produto do ITR ê de-vido às prefeituras muncipais, se bem que a sua cobrarlça
seja encargo -do INCRA, cabendo-lhe, pois, arcar com
todas as despesas de custeio do lançamento de arreca~
dação.
2. Para o lançamento do ITR, é peça básica a exiStên·
cia de um cadastro rural, que também é de extremo valor
para as demais atividades do IN.CRA, a formação e a
manutenção do cadastro rural exigem recursos finaceiros
elevados, a partir de agora custeados":U--I.!.camente pela
taxa de cadastro e pela contribuição ao tNÇRA, uma
vez que às perfeituras serão transferidas 100% tia arrecadação _do ITR.
3. A taxa de cadastro é cobrada segundo as dimensões
do imóvel, arcando as maiores propriedades com maior
percentual. A contribuição ao INCRA, ao seu turno, incide, em verdade, sobre os latifúndios de vez que delas
expressamente estão isentos:
as pequenas propriedades;
os minifúndios; e
as empresas rurais.
4. O aumento previsto -no Decreto·lei n9 1.989, de 75%
tanto para a contribuição quanto para a taxa mencionada, a taxa de cadastro passa de 4% para 7% do maior valor .de referência, enquanto a contribuição ao INCRA
passa de 12% para 21% do maior valor de referência re·
gional, c-omo se demonstra nas notas anexas.
5. De 1967 a 19go -ã contribuição ao INCRA era calculada com base em 1% do salário mfniino regional
anual. Em outras palavras) a taxa de 1% incidia sobre 12
salários mínimos mensais, como veremôs a seguir. Díspunha o art. 79 da Lei n9 2.613, de 23 de setembro de
a)
b)
c)

1955:
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"As.empresas de atividades rurais não enquadra·
das no art. 69 desta lei contribuirão para o serviço
-- --social rural com 1% do montante e da remuneração
mensal para seus empregados". (Grifo nosso)
Verifica-se, por este dispositivo; que os empregadores
rurais deveriam contribuir para o Serviço Social Rufai
com 1% ao mês sobre o montante, ou a remuneração
~erl.Sal devida aos seus empregados. Havia,.portanto, 12
recolhimentos durante o ano.
Esta disposição prevaleceu atê 1966, quando o
Decreto-lei n~> 58, art. 39, ~Iterou a sua redação, passando
à seguinte d_isposiçãÕ:
..Art. 39 A partir do exercíciO financeiro de
1967, os contribuintes a que se refere o art. 79 da Lei
n9 2.613, de 23 de setembro de 1955, quando também-contribuintes de Imposto Territorial Rural terão suas contribuições calculadas na base de 1% do
salário mínimo regional anual, para cada módulo
atribuído ao respectivo imóvel rural, em consonância com o definído pelo inciso 39 do art. 49 da Lei n9
4.504, de 30 de novembro de 1964."
Comparando-se as duas n-ormas legais reproduzidas,
observa-se que a atíquota de contribuição permaneceu a
mesma. Definiu wn novo_ sujeito passivo, estabelecendo
que seria todo aquele que também fosse contribuinte do
ITR e alterou a base do cálculo. Esta deixou de ser o
montante da remuneração para os empregados, pelos
empregadores a cada mês, 12 vezes por ano, para ser o
salãrio mínimo regional anual, ou seja, o salãrio mínimo
vigente no ano multiplicado por 12.
Em verdade, simplificou-se o processO, teve--se uma única base, um único cãlculo, e um único recolhimento
por exercício.
Em 31_de dezembro de 1970, o Decreto-lei _n9 1.146
consolidou várias normas legais voltadas ao sis~ma fundiário brasileiro, entre elas as contribuições criadas pela
Lei n9 2.613, de 23 de setembro de 1955. O_art. 59 teve a
seguinte redação:
''Art. 51' É mantida a contribuição de I%, instituída no art. 79 da Lei fl9 2.613, de23 de setembro de
1955, com a alteração do art. J9 do Decreto·lei n9
58, de-21 de novembro de 1966, sendo devida apenas
pelos exercentes de atividades rurais e imóVeis sujeito ao Imposto Territorial Rural."
O § 19

d~ste

mesmo artigo dispõe:

"A contribuição é calculada na base de I% do sa~
!ária mínimo reginal anual para cada módulo atribuído ao respectivo imóvel rural, de conformidade
com o inciso 39 do art. 49 da Lei n~' 4.504, de 30 de
novembro de 1964."
_ Da leitura desses dispositivos, verifiCa-se que a sua re-dação, em relação aos textoS citados anteriormente, não
modificou o sujeito passivo, a base de cálculo nem a alíquota. Permaneceu a incidência da contribuição de 1%
sobre o salário mínimo mUltiplicado por 12 meses ou~ o
que é a mesma coisa, 1% multiplicado por 12 meses sobre
um único salãrio mínimo.
Finalmente o Decreto n9 84,685, de 6 de maio de 1980,
em seu art. 21, reproduziu a norma do Decreto·lei n~'
- 1.!46,jâ citado o transcrito, com uma adaptação apenas
esclarecedora, ou seja, a de que a base de cãlculo seria o
vaio r de refe"rência regionai, vigente em primeiro àe janeiro· de cada ano e não mais o salãrio mínimo anual.
Objetivou-se a adaptação da norma à Lei n~' 6.205, de
29 _de abril de 1975, que obrigava a desvinculação de
_qualquer cálculo com base no salãrio mfnimo. É esta a
redação do art. 21 citado:
..Art. 21. A contribuição de que trata o art. 59
do Decreto-lei n~> 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
será calculada na base de I% do valor de referência
regional, vigente em primeiro de janeiro de cada
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ano, multiplicado por 12, para cada módulo fiscal
-atiibufdo ao imóvel rural, de acordo com o art. 59
deste decreto.".
6* Q_ Decreto-lei n9 1.989/82 é que altera a taxa de
12% para 21%, mantendo a fórmula de cálculo para que
as ativídades de cadastro, emissão e arrecadação do ITR,
possam ser mantidas com eficiência, um-a vez que parte
do ITR, para cobrir taiS custos, deixa de ser arrecadado
pelo INCRA.
Comó se -observa, o decreto não alterou o entendimen·
to, apenas dispôs sobre a matéria de forma mais direta.
7. O ímpacto dessa alteração sobre os valores a serem . cobrado~ dos latifúndios está demonstrado nos
exemplos anexos, através dos quais, verifica-se que os
valores não são descabidos. Na realidade a única alteração prátiCa que se deu foi a elevação da alíquota de
12% para 21%, ou seja, 75%.
8. Por fim cabe definir a função social da terra e o
estímulo à produção, objetivos bãsicos da política
agrãria do Governo.
As terras ociosas e especulativas não interessam à politica agrária do País, tanto do ponto de vista econômico
quanto social. Cabe, pois, desestimular a pura especulação imobiliária na área rural e promover, via polftica
tributária, um incentivo adicional à utilização da terra,
fazendo-se necessãra a manutenção de um cadastro atua·
lizado, para a operacionalização dessa política. Observe,
a propósito, que são isentas as pequenas propriedades,
minifúndios e as empresas rurais.
Acresço ao parecer o cálculo de contribuição feito ao
INCRA, nos moldes anteriores e nos moldes previstos
pelo Decreto-lei.
Sr. Presidente, eu não sei se ê praxe, mas eu acreditei
que seria útil convidar, para participar dessa reunião, alguém do poóprio INCRA, e solicitei ao Presidente da
INCRA, que designou um Secretãrio de Planejaniento
do INCRA, que está aqui presente, à disposição para
qualquer esclarecimentÕ-a.dicional em torno da matéria.

O SR. PRESIDENTE (ÁLVARO .DiAS)- Estã em
discussão o parecer.
Com a palavra _o nobre Deputado Jorge Vianna.
O sR." JORGE VIANNA .....:.: Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão, fica claro que, efetivamente, o
que· o INCRA deseja é repassar ao produtor rural com as descuiP-ãs e com as justificativas colocadas na
Mensagem, ora em apreciação- aquilo que ele perdeu,
n~ repasSe às- Prefeituras; ele quer se ressarcir, para continuar o trabalho que vem realizando no Brasil. A desculpa da taxa de cadastro, de que sem isso ele não pode
faZer o cadasti'ó, não pode continuar cumprindo as suas
finalídades, fica claro pelo próprio relatório, agora apre- sentado, que existe uma taxa de cadastro, que é para ter
cadastro, que para ê fazer o desenvolvimento do ó_rgão,
tudo isso fica claro. Nós t_emos de deixar marcado a nossa poSiçã·o aqui: a agricultura brasileira está sendo respOnsabilizada por tudo no Brasil de hoje, ela é responsável pela inflação, agora mesmo a norma da Nação ê tirar
os chamados subsídios da agricultura, dizendo que os juros subsidiados à agricultura seríari1. pesados, seriam os
responsáveis pela inflação brasileira. A a~ricultura brasi·
leira não agüenta- mais taxas, está descapitalizada.
Não é possíVel que, a cada momento, para se resolverem os problemas trazidos à pauta, tenha que se aumentar as alíquotas, ou tenha de se repassar esses custos para
o_ :p~()c!~~-~r, __ g~a~d~_ -~-s __empr~~s _ag:r~colas_ estão_ -~-~~s_
PresteS a falir. 1:: -lógico que as empfesas -dO GOverno !tão
têm esse problema, porque elas aumentam as alíquotas:
a energia el~tric_a aumenta, a água aumenta, o telefone
aumenta, sem precisar ningUém botar nada. As empresas
agrícolas e o .empresário rural estão correndo todos os
risco~. e passam, agora, a ser vistos como inimígo permanente da República. Então nós temos de colocar aqui a
posição de que somos çontrârios ao relatório agora apresentado.
Eu gostari:i de aPresentar aos membros da Comissão o
t_:t~so v~~o, que vel? acompanhado com a assinatura de
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vários membros dessa Comissão. D_ecreto~leí n~' 1.989,
de 28 de dezembro de 1982, ora submetido à apreciação
do

Congre_~so

Nacional, entre outras medidas, aumenta

a contribuição devida ao Imposto de Colonização e Reforma Agrária do INCRA. to que está escritO lá, de 1%
para 21% do valor de referência regional, para cada módulo fiscal; fixa também as taxas de serviços cadastrais
do INCRA, segundo os seguintes critérios: 7% do maior
valor de referência para imóveis rurais com uma área de
até 20 hectares, a base anterior acrescida de 7% do MVR
para cada 50 hectares ou fração. No caso de imóveis rurais, com área acima de 20 heCtares, até 1.000 hecta!"es, e

a última base acrescida 7% MVR para cada 1.000 hectares ou fração excedente para os imóveis rurais com a
án;a acima de 1.000 hectares.
Na Exposição- de Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial, diz o Ministro p-ara Assuntos Fundiários Extraordíi1âiios e Chefe da Secretaria do Plariejamento da Presidência da República, que a medida proposta tem o objetivo de arrecad-ar oS recursos necesSários
à aplicação do ampara ao homem do campo.
A Mensagem - eu quero chamar bem a atençãocoloca o que em nosso voto estâ enfre-ãspas: "Ampara o
homem do campo; proporctonando-lhe, a curto prazo,
inclusive, a oportunidade de adquirir a casa própria".
Na Mensagem Presidencial, ora colocada, não se fala no
ressarcimento daquilo que foi transferido para as Prefciituras. Inicialmente se mandoU:Pani esta Casa uma Mensagem cujo propósito-era aumentar o amparo ao homem
do campo, hoje a conversa é outra.
Primeiramente, sabe-se que o real objetivo do INCRA
é recuperar a receita, representada pelas retenções que
faziam, até recentemente, de 20% do valor do Imposto
Territorial Rural, para custeio dos seus serviços normais,
até que tais retençõeS foram-julgadas inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal. É certo, portanto, que a
arrecadação decorrente do Decreto-lei, sob exame, não
vai beneficiar em nada o sofrido homem do campO, ao
contrário, O brutal aumento da contribuição do INCRA,
de 1 para 21%, um aumento de 2.100%- prestein bem
atenção, 2.100%- além do aumento de taxas do serviço
cadastral em montantes difíceis de serem confrontados
com os anteriores, por falta de dados, constitui mais uma
medida inflacionária em detrimento da população br~si
leira, além de levar dificuldã:des ainda maiores ao agricultor, sobretudo ao pequeno produtor, jâ que a contribuição -é altamente regressiva.
t inconcebível que o Ministro da área económica, ao
mesmo tempo em que declara estar utilizando todos os
meios possíveis para debelar a inflação e para reconduzir
o País ao crescimento econômico, assine atos, como os_
que nos é agora submetido, cujas conseqaências só podem ser desastrosas para o agricultor, cujo produto, dessa forrTia encarecido, e para a população em geral, que
recebe os gêneros de primeira necessidade muito mais caros, além de ter de arcar com as demais conseqilências de
um agravamento na inflação. Se o G"overno Federal quisesse, real e sinceramente, ampliar a assistência ao homem do campo, poderia naturalmente contar com os
nossos encômios e apoio, mas teria que fazer seriamente
e com a utilização de fontes de recursos, dentre tantas
que tem à sua disposição, mais justas e menos prejudiciais à economia do País. Pelo exposto, manifestamos
pela rejeição do Decreto-lei n~' 1.989/82.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro DíaS)- Continua em
discussão.
Concedo a palavra ao nobre Deputado A roido Molet-

ta.
O SR. AROLDO MOLETTA- Sr. Presidente,- Srs.
membros da Comissão Mista, está" "patente que o INCRA e o Governo desejam com essa Mensagem, é tapar
um furo, porque vinham cobrando, a tftulo de serviços,
20% do Imposto Territorial Rural e que, por uma medida do Supremo Tribunal de Recursos, ficou devolvido
esses 100% do Imposto Territoriãl Rural às Prefeituras.
Juntamente com o Imposto Territorial Rural, a guia
de emissão cobrada anualmente a todos os proprietários

rurais, existem 5 cominações diferentes. Uma delas é o
Imposto Territorial Rural, a outra é a contribuição devida à Confederação Nacio~al de Agricultura, a outra é a
colltríbuiçào devida à ConfederaçãO NaCional-dos Trabalhadores da Agricultura, a outra cominação é a contribuição ao INCRA, e final_mente, a outra ê: a taxa de cadastro.- , Vejam bem. a incidêncía sobre o ITR tem cOmO um
dos fatores, na ali quota, o valor da terra nua. N ás sabemos que, para esse ano, jâ houve um acréscimo_ de 50%
no valor da terra nua. Por outro lado, a lei também dá ao
INCRA, que cobre progressivamente aqueles fatores de
produção, incfdindo a cada ano um percentural a mais, e
nós temos informação que já-a guia do Imposto Territorial R.UiaT,-parã. esse ano, terá um acrêscimo de 100%.
Por outro lado a Lei n~" 7.047, de l-12-82, mod~ficoujá
a contribuição devida à Confederação Nacional da Agricultura, passando de uma contribuição mínima de 1.000
CruzeiroS para 6.000 cruzeiros; modificou !ambêm a_ contribuição devidã à_ Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricu_ltura, cada imóvel rural, que tenha
-um assalariado,_ vai passar de uma contribuição de 300
cruzeiros para 800 cruzeiros. A propriedade que é explorada em regime familiar, que não tem empregado, que
pagava 700 cruzeiros, por essa lei vai pagar 3.000 cruzeiros Ii o nlfnimo. E a coriiiibulÇão ao INCRÃ que era de
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de forma nenhuma, a pretexto de suprir o INCRA de recursos financeiros, que ele perdeu por decisão da Justiça.
com_esse.aumef!to' absurdo. Era essa a colocação que eu
qUeria fazer.
O SR_- PRE~IDENTE (Álvaro Dias)- Continua em
discUssão.
.
Ninguém mais desejando discutir, vamos colocar em
votação o Parecer do nobre Relator, Deputado Victor
Faccioni.
Senador João Castelo, como vota?
O SR. JOÃO CASTELO -Pela aprovação do Projeto.
O SR. Pfü:SibENTE (Álvaro Dias)- Senador Martins Filho, como vota?

O SR. MARTINS FILHO- Sim.

OSR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Senador Passos Pôrto, como vota?
O SR. PASSOS PÓRTO- ~im, com restrições.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Senador Galvão Modesto, como vota?

O SR. GAL VÃO MODESTO - Sim.

12%.•.
O SR. RELATOR (Victor Faccioni)- Permite, Excelênciã?

O SR. PRESiDENTE (Álvaro Dias)- Senador Jutahy Magalhães, como vota?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim.

O SR. AROLDO MOLETTA -

Pois não.

O SR. RELATOR (VictQr Faccioni) --(Fora do mi_crofone) ... que eu tive que ir buscar, exatamente porque,
antes da reunião, nós já recebíamos essa observação do
brilhante Deputado, colega de Câmara. Na verdade a informação, que eu estou recebendo, é de que essa alteração do _valor de contribuição para o CNA e para o
CONTÃG;não é referida e nem sofre qualquer incidência com Decreto-lei que estamos decidindo aqui, proposto na Mensagem do Presidente da República. Essa alteração ocorreu em função de uma outra lei...
O SR. AROLDO MOLETTA --Essa lei, Deputado é
a 7.047 de l-12-82.
O SR. RELATOR (Victor Faccíoni) - Jâ aprovada.
O SR. AROLDO MOLETT A- Mas o que eu estou
procurando demonstrar é que esse ano a classe rural já
vai ser acrescida, já vai ser onerada na contribuição ao
CNA, que é uma contribuição muito grande, de um
mfnimo de mil para seis mil cruze!ros, e a incidência ac}ui
Sobre a CNA, é sobie o valor total do imóvel ou, quando
entidade jurídica, sobre o capital. Então essâ incidência
aqui já vai dar um acréscimo brutal nesta contribuição.
Por outro lado a mesma lei que modifica a contribuição
à CONTAG tãinbém, efetivamente, acresce; e a esta
Mensagem se refere especificamente à contribuição ao
INCRA e à taxa de cadastro, que ê a contribuição ao INCRA de 12% vezes O número de módulos da propriedade, vezes o valor regional da referência, passando para
21%, e a taxa de cadastro de4% vezes o número de maior
de refe_r_~ncia, passando para 7%.
O Governo vem destacando que existe uma prioridade
agrfcola, mas vejamos: a Revista Conjuntura Económica, da Fundação Getúlio Vargas editada, se não me engano em agosto ou em setembro do ano passado, traz
dados importantes para que todos nós examinemos.enos
consdentiú.mos de que a agricultura realmente estâ sofrendo um grande ónus e esi.â se descapitalizando dia-adia. Está lá que enquanto, num período de 5 anos, de 77
a 81, o agricultor pagou em média cerca de 1.100% pelos
produtos de que ele precisa para produzir: semente, tratar_, insetícidas, jun8icidas e insumos,- ele recebeu, pelos
seus produtos agrícolas_, 500% em média. Então Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão, nós não podemos,

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Senador Jorge
Kalume, como vota?
O SR. JORGE KALUME- Com_ o relator.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Senador Mauro Borges, como vota?

O SR. MAURO BORGES- Contra.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) Nilson GiOson, como vota?

Deputado

O SR. NILSON GIBSON- Pelo Parecer do Relator.

O SR. PRESiDENTE (Álvaro Dias) Antonio Maz_Urek, como vota?

Deputado

O SR. ANTONIO MAZUREK -Com o relator.

O SR. PRESiDENTE (Álvaro Dias)- Deputado José Lourenço, como vota?

O SR. JOS~ LOURENÇO - Com o Relator.
O SR. PRESiDENTE (Álvaro Dias) -

Deputado

Victor Faccioni, como vota?

O SR. VJCTOR FACCJONl -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Deputado !turival Nascimento, como vota?
O SR. !TU RIVAL NASCiMENTO- Contra.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) A roido Moletta, como vota?

Deputado

O SR. AROLDO MOLETTA- Contra.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) Jorge Vianna, como vota?

O SR. JORGE VlANNA -

Deputado

Contra.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- II votos favoráveis e 4 contrários. Esta aprovado o Decreto.
NóS Solic1tamos aos Srs. Senadores e Deputados que
assinem o Parecer.
Está encerrada a reunião.
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COMISSÃO MISTr
Incumbida de examinar e emitir Parecer sobre as
Propostas de Emenda À Cónstitulçio n9s S e· 6, de
1983, que "D~spõe sobre a eleição direta para Presidente e Vice--Presidente da República e rovoga o parágrafo único do art. 148 da Constituição Federal".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 28 DE ABRIL DE 1983
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil no·
vecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta e cinco minutos, na Sala da Comissão de Finruiças, no Sena-

do Federal, presentes os Senhores Senadores Josê Uns,
Jorge Kalume, Gabriel Hermes, Itamar Frarico, AffOnSó
Camargo, Pedro Simon e Deputados Rondon Pacheco,
Ernani Satyro, Flávio Bierrembach, Domi~gos Leonelli,
Francisco Amaral, Ibsen Pinheiro, Bocayúva Cunha _e
Dante de Oliveira, reúne~Se ã Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituição n~"s 5 e 6,
de 1983, que "Dispõe sobre a eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da República e revoga o parágrafo único do art. 148 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se;
nhores Senadores Carlos Alberto, Claudinor Roriz, Rai~
mundo Parente, Lourival Baptista, José Fragelli e Deputados Edison Lobão, Guida Moesch e Sarney Filho.
De acordo com que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, enventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instalada a ComisSãq, .
Em seguida, o Sephor Sena~e:r. Jorge K alu~e submete
à deliberação do Plenãrio as indicações das Lideranças

para Presidente e Vice-Presidente da Comissão, respectivamente. os Senhores Senadores Itamar Franco e
Gabriel Hermes, as quais, logo após, são aprovadas.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador I ta mar
Franco agradece, em nome d_o Senhor Senador Gabriel
Hermes e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Ernani Satyro para
relatar a matéria.
Em seguida, o Senhor Presidente convida a tomar assento à Mesa os Senhores Deputados Ulysses Guimarães, Freitas Nobre, Bocayúva Cunha e !vete Vargas.
Logo após, é encâminhado à Mesa requerimento do
Senhor DePutado D.as_o Coimbra, autor da Proposta de
Emenda à Constituição n~' 6, de 1983, solicitando ao Senhor Presidente do Congresso Nacional seja, a supracftada proposição desanexada da Proposta de Emenda à
Constituição n'>' 5, de 1983.
Em discussão o requeriniento, usam da palavra os Senhores Deputados Bocayt.iva Cunha e Ernani Sàtyro.
Em votação, é o requerimento aprovado, inclusive
pelo Senhor Relator.
Dando continuidade aos trabalhos, discutem as Pro~
postas os Senhores Senador Pedro Simon e Deputados
Dante de Oliveira, Domingos Leonelli, Freitas Nobre,
Airton Soares e Flãvio Bierrembaçh,
Antes de encerrar, o Senhor Presidente comunica que,
de acordo com a solicitaçào feita pelo Senhor senador
Pedro Simon, irá diligenciar, junto· aos Presídentes dos
Partidos para que indiquem dois elementos que possam
debater com esta Comissão a matéria. Esclarece, ainda,
que a Presidência, em carãter pessoal, irã convidar o Mi~
nistro das Minas e Energia, Senhor César Cais.
Nada mais havendo a tratar, encerraKse a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres.do San~
tos, Assisterite da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pr~ide11te,
demais Membros da Comissão e irã à publicação, junta~
mente com o apanhamento taquigrâfico dos debates.
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ANEXO À ATA DA i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), DA COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE EM!iNDAS À CONSTITUIÇÃO N•
05 E 06, DE /983, QUE "DISPOE SOBRE A
ELEIÇÃO DIRETA PARA PR!iSIDENTE E
VICE-PRESIDENTE DA REPOBLICA E REVOGA O PARÁGRAFO- ONICO DO ART. 148 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL", REALIZADA EM
28 DE ABRIL 1983, ÀS 17 HORAS E 35 MINUTOS. INT!iGRA DO APANHAMENTO TA QUIGRÁFICO, COM PVBLJÇAÇÃO DEVIDAMEN-.
TE AUTORJZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR ITAMAR
FRANCO.
O SR. _pRESIDENTE (Jorge Kalume) - Declaro
abertos os trabalhos da Comissão. Srs. Senadores, Srs.
Deputados, estamos aqui reunidos, para a instalação da
Comissão Mista, incumbida de estudo de Pareceres sobre
as Propostas de Emendas à Constituição 5 e 6 de 1983,
que dispõe Sobre a eleição direta para Presidente e ViceK
Presidente da República, e, revoga o parágrafo único do
art. 148 da Constituição Federal.
De acordo com a indicação das Lideranças, o Senador
Itamar Fr~nco será o Presidente, dependendo da vontade do Plenâri.o, logicamente, e, o Senador O abrie! Hermes, Vice-Presidente. Submeto a proposta à conside~
ração do Plenário.
O Srs. Congressistas que estão de acordo permaneçam
como s~ ençontram. (Pausa.)
Ã.provãdo.
Tenho o prazer de convidar o ilustre nobre colega a asM
sumir .a Presidência, Senador Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em primei~
ro_lugar, gostaria de agradecer aos prezados ParlamentaM
res, a confiança em nós .depositada, para presidir, essas
duas Propostas de Emendas. à Constituição, da maior importância. Tomo a liberdade de convidar, para particiM
par dos nossos trabalhos, aqui na Mesa, o Presidente
Ulysses Guimarães, o Líder Bocaytiva Cunha, e, o Líder
Freitas Nobre, que formassem conosco, a nossa Mesa.
E, ao mesmo tempo, de acordo com o Regimento, e, .de
acordo com as lideranças, indicar o Deputado Ernani
Sâtyro como Relator e, convido S. Ex• para tomar parte
nos trabalhos.
Com a palavra, o nobre Deputado.
O SR. DASO COIMBRA- Sr. Presidente, estou encaminhando a V. Ex•, e se fosse possí_vel que fosseendos~
sa.do por esta Comissão·; o Requerim~nto ao Sr. Presidente do Congresso Nacional, o Senador Nilo_Coelho,
nos seguintes termos:
"Sr. Presidente, na Qualidade de autor da Pro'Posti:t de Emenda à CoriS"tittiição, nl'· 6 de 1983, venho solicitar de V. Ex•, c{ue seja desmembrada da
Proposta de Emenda à Constituição o'>' 5 de 1983,
que trata da eleição direta de Presidente e Vire.
Presidente, vi~to que é de minha autoria, a qoe cuida da extinção do voto distrital.
Nestes Termos
Pede Deferimento -

Daso Coimbra

Brasília, 28 de abril de 1983."
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nós vamos
encaminhB.r o Requerimento de V. Ex• ao Presidente do
Congresso, Senãdor Nilo Coelho.
O SR. BOCAYÚVA CUNHA- Sr. Presidente, pela
ordem. A mim me parece, que ê tão impoftailte para o
bom andamento dos nossos trabalhos, que este Requerimento seja acolhido, que, eu me permitiria fazer uma sugestão. De pois de ter consultado aqui, o eminente" colega, Deputado Ernani Sàtyro, verifiquei a ·possibilidaôe
deste Requerimento ser enviado com declaração expres-
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sa, de que conta com o apoio do Presidente da c_omis~
são, do Relator, e, possivelmente, dos demais membros.
Gostaria, então, se fosse possível, que V. Ex• colocasse
essa minha proposta em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• tem
intei"ra razão. Evidentemente, vamos ouvir o que pensa o
nobre Relator Ernani Sâtyro. A argumentação Deputado do Daso Coimbra, tem sua validade. );: claro que houve um erro quando se anexou as duas Propostas de
Emenda à Constituição nl' 5 e n'>' 6. O autor da Proposta
de Emenda à Constituição n'>' 5, Deputado Dante Oliveira, na argumentação, na sua justificativa, S. Ex• deixa
bem claro Que pretende a revo&açào apenas do caput do
art.148, e não dos demais artigos. A argumentação do
Deputado Dante de Oliveira, é levada em consideração
pela presidência da Comissão. Gostaríamos, neste ínsta!lte, de ouvir a palavra de S. Ex•, o nobre Relator, se
está .de_acordo. Nesse caso então a Comissão endossaria
o requerimento do Deputado Daso Coimbra, e, enviaríamos, ao Presidente do Congresso Nacional, um parecer
favorável da Comissão desse desdobramento. Mas, antes, gostaríamos de ouvir o que pensa o Deputado Ernani Satyro.
O SR. ERNANI SATYRO - Sr. Presidente, Srs.
Congressista, é evidente que se tr8.ta de matérias inteira~
mente diferentes: uma cogifada da eleição direta para
Presidente da República, a outra, da extinção do Voto
Distrital; são duas matérias inteiramente diferentes.
Quando recebi a incumbência da liderança para Relator
dessas matérias, e passei uma vista nas duas Emendas, fiqUei"""sutpreendido, com o fato dessas matêrias estarem
juntas. De maneira, que não sendo competência nossa
fazer essa separação, e sim, soticitã-la à Mesa, ao Presidente_ do "Congresso Nacional, eu estou de acordo com o
que acaba de ser proposto.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Os Srs. Par~
lamentares que estão de acordo com a decisão da Presi~
dência e do nobre Relator, queiram permanecer como se
encontram. f Pausa.)
Aprovado.
A Presidência e o Relator endossam, então, o Requerimento ·do nobre Deputado Daso Coimbra.
Ante5 de encerrar os nOsSos trabalhos consultaria os
Srs. Parlamentares se desejam usar da palavra.
O SR. PEDRO SIMON- Peço a palavra, Sr.
dente.

Presi~

6 SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Com a· palavra o nobre sen~dor Pedro Simon.
_ O SR.. PEDRO SIMON~ Considera,ndo a importância.dessa rnatéria,_eu gosta,ria de levantar a idéia do de·
bate da Comissão, dos trabalhos dessa Comissão. Em~
passada e constituída a Comissão, eleito o Sr. Presidenw
te, escolhido o Sr. Relator, vamos aguardar o Relatório
do Relator, para nos reunirmos novamente? Essa Comissão poderia ter um trabalho, um desempenho, reunir-se
algumas vezes, para que nós pudésse.mos debater, discutir, analisar a matéria, convidar algumas pessoas que nós
achássemos interessante, importante. Parece-me que esta
Comissão, pelo assunto, pela importância, pelo significado da matéria, matéria essa que está no debate nacional,
na imprensa, nas entidades de classe, acredito que ficaria
muito, pelo menos na minha opinião, muito simplório o
nosso trabalho, no sentido de instalarmos a Comissão, e,
daqui a um mês nos reunirmos para ouvir o brilhante Pa- tecer do Relator. A mim parece que poderia se conseguir
um cronograma do trabalho da Comissão, através do
qual, convidando entidades, convidando pessoas, órgãos
do Governo, nós debatessemos e discutíssemos essa matéria, para que cada membro, embora possa talvez, jã ter
mais ou menos quase que definida a sua posição, pudes-
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sem ter argumentos pelos quais e:le se fixaria a favor ou

contra a Emenda. Então, a minha proposta, a nível de
abrir o debate, é no sentido _de saber Se nós não deveríamos estudar aqui, um cronograma de trabalho da Comissão, a nível de promovermos alguns debates em cima
da matéria.
- --

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex•, Senador Pedro Simon~ tem in-teira razao, e, já era peilSamento da Presídência, e ilosso objetívo aqui é agir de co-

mum acordo não só com o Relator, mas com o VicePresidente, Senador Gabriel Hermes, estabelecendo um
cronograma de trabalho. Iniciãlmente nós pensamos e
estamos examinando essa hipótese, de mantermos contato com as PresidênciaS deis diversos Partidos, e, cada
Presidente indicaria dois elementos para o grande debate
nesta Comissão. E, a própria PresidêitC:ia tem interesse
em fazer um convite especial ao MiriiStro César Cais; que
pelo notíciário da Imprensa, deseja propor, ajudar, ofe..
recer subsídios a uma Emenda à Constituição, propondo
~ :r~J~içã_Q_d_o__ Preside_nte.da República. Sciia ffiWtCd!lte~
ressante que a Comissão, pela importância que tem- e,
é preciso qu-e o Congresso sinta, neSse intante, ci sigfiülcado da instalação dessa Comissão Mista- que tentássemos convidar S. Ex•, o Sr. Ministro César Cais_ para
expor. E: esse a princfpki o cronograma de trabalho que a
Presidência -goStaria de e"xpõr; salvo melhor juízo dos
Srs. Parlamentares.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Peço a palavra Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo apalavra ao nobre Deputado.
O SR. DANTE DE OLIVEIRA - Sr. Presidente,
além de concordarmos plenamente com a proposta do
Senador Pedro Simon e, com a proposta da Presidência,
gostaríamos de dizer também, que vamos formtiiar, ain-da por escrito, à Comissão, uma proposta em que possamos ouvir amplos setores da sociedade brasileira, através
de um pequeno questionârio, onde esta Comissão enviaria às entidades sindicais, tinto de empregados como de
empregadores, à Igreja, à OAB, enfim, a diversas entidades do Pais, para que as mesmas pudessem nos remeter
respostas sobre as saídas da crise econômica e social que
o País atravessa sobre o atual momento,_ potíticoeconôrnica, e também, cOmo vêem a questão das eleições
diretas no atual momento. Era a sugestão, qoe ainda vamos formular por escrito e encaminhar a S. Ex• para que
a Comissão aprecie está prOpoSta em termos práticos.
O SR. PRESIDENTE (Itam-ar Franco)- A Presidên~
cia aguardará que_ V. Ex'" i!esenvolva eSsa idéia pOr escrito, e, evidentemente analisaremos, em princípiO estamos
de acordo, mas tão logo V. Ex• materialize essa sua idéia
nós examinaremos na Comissão.
·
OSR. ERNANI SÂTYRO- Peço a palavia, Si-.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado.
O SR. ERNANI SÂTYRO- Sr. Presidente, quando
V. Ex• antes mesmo da instalação oficial da Comissão,
V, Ex• perguntoq minha opinião sobre a _idéia de trazer
algumas pessoas, é claro que eminentes, especializadas,
para fazer palestras aqui, eu não me opus, não me opus
com um gesto de compreensão e tal. Mas, penso o seguinte:__ nós somos os legisladores, pressupõe-se que temos competência para apreciar uma matéria dessas. Pedirmos sugestões ao atet~:, ou a quem quer que seja
parece-me desnecessário. Então não temos capacidade
não temos o necessário discernimento, a neceSsãi-ia cultura, para apreciarmos tal matéria que, ê, Sr. Presidente,
uma questão mais política. Todo mundo sabe o que é
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eleição direta e eleição indireta. Os livros aí estão cheios
de doutrinas, de opiniões as mais controvertidas, uns entendendo que a eleição clireta é a única democrática, outros enteÓ.dendo clue não, que a eleição indireta é demo~
crátiCa também. Agora, nós vamos sair Pedind·o ao~--~u
tros que nos dêem esclarecimeiltOs. Quanto a essa p~rte
_ eu discordo da proposta que acaba de ser feita. Peço a V.
Ex_•, também, que feita esta proposta, num momento
oportuno, a sub~eta à yotação.
O sR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Veja V. Ex•
o cuid~do que tive, O nobre Deputado, Dante de Oliveira não chegou a materializar a sua id~ia. S. Ex• apenas
expôs. A PreSidência então teve, no exame da palavra do
Deputado, que"(üzer o seguinte: tão logo S. Ex• materia~
lize a sua proposta, seria. essa examinad~ pela Comissão.

O SR. ERNANI SAtYRO- Pois bem, eu quis antecipar, porque V. Ex•, data vénia, disse, se estamos de
acord~ ...
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O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Nobre Deputado
Ernani Satyro, V. Ex• ê muito mais experimente do que
nós ...
O SR. ERNANI SATYRO - Em absoluto, quem cs.
tá aqui é porque tem experiência.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA - ... e sabe perfeita:.
mente que, o trabalho desta Comissão tem um tempo limitado. Ao P!OPO!mo~ trazer, convidar pessoas ilustres
da socif:dade braSileira, para aqui fazer Um parecer, ou
~azer-nos a sua opinião, nós vamos trazer muito pouca
gente, porque nós temos poucos dias para apreciar o tra·
balho desta- Comissão, a vida dela é muito -curta. Entilo
acho _que nós te~Os que complementar ainda esta proposta do Presidente e Senador Pedro Simon, para que
possamos ãmpliar'aindit mais. No moiiJ.ento em que V.
Ex•, para ser coerente com o seu pensamento, no momento em que V. E>;.' aceita que venham para cá pessoas
representando ~ti4ad~s _para trazer as sl.las_ opiniões,

nad-lt-m-ais just-G clõ que ampliar ainda nuiis islõ.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Eu disse
qtie "de princípio, eu individualmente~ estaria de acordo. O SR. ERNANI SATYRO- Não estou de acordo
com essa parte, não estou de acordo. Agora não sei, tenho pertencido a poucas Comissões Mistas e não sei se é
-de costume, se é de praxe, pedir suplemento.

O SR. ERNANI SATYRO- MaS não foi isso que o
Presidente anunciou: O Presidente anunciou que através
dos Presidentes dos Partidos convidaria duas pessoas;
cada Pfesldente de PartidO flCã.ria autorizado a trazer
duas pessoas, mas daí abrir o leque, colocar um edital:.
queiiújiier dar- Oplilião aqui sobre a matéria? Isso tambêm não é pos.sível, com_ isso não concordo.

O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. PRESIDENTE {Itamar Franco)-- Continua
livre a palavra.

O SR. ERNANI SATYRO muito pra~er:

Sr.

Pois não, oUço-o com

O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Acho que V. Ex•
não entendeu bem a nossa proposta. Nós não vamos
buscar pareceres técnicos desta ou daquela entidade, nós
vamos apenas, através da Comissão, procurar fazer com
que ela seja um instrumento, em que nós possamos ouvir
amplos setores da sociedade brasileira, dÕ que acha da
questão política das_ eleições diretas, já que V. Ex' _çolocou ffiuito bem, jã que uns entendem que é a eleição inclireta é a mais democrática possíVel, hã outras qUe -não. E
nós nos colocamos nessa corrente, porque achamos que
- - a UnfCa Saída política para a crise, é ouvirmos toda a so- ciedade brasileira, todo o tecido social brasileiro. :1:. apenas para ampliar os- subsídi~s à Comissão, para que nós
possamos votar ainda com maior tranqUilidade, e respaldos, naquilo que nós representamos que é a sociedade
brasileira, Que é o povo brasileiro.
O SR .. ERNÃ.NI SATYRO- Mas queira me permitir, Sr. Presid.bnte.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco).:..._ V. Ex• tem
_a palavra.
'O SR. ERNANI SATYRO- Esseobjetivo serâ.atingído com essa idéia de V~ Ex.•, de trazer pessoas especializadas, indicadas pelos diversos partidos, para falar aqui,
sem que formalmente, expressamente, peçamos opinião
de ninguém. Ouviremos aqui os profesSores, os mestres
que sejam convidados para falar sobre esta matéria. Já é
uma liberalidade da Comissão. Agora, não conheço a
proposta de V. Ex• porque não está. escrita, mas chegamos ao excesso. ao extremo, ao exagero de sair pedindo
opinião de órgãos da sociedad~ brasileira, de OAB, ou
de quem quer que seja, para uma matéria que nós temos
a obrigação de conhecer, é contra isso que eu me oponho.
O SR. DANTE DE OLIVEIRA- Nobre Deputado,
permite V. Ex• um aparte?
O SR. ERNANI SATYRO- Com muita satisfação.

O SR._DQMINGOS LEONELLI -

Peço a palavra,

Presidente,~

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra a V. Ex• e em seguida ao Líder Freitas Nobre. V.
Ex• tem a palavra.

O SR. DOMINGOS LEONELLI -

Sr. Presidente,

acho admirável a forma com que o Deputado Ernani Satyro defende a autonomia do Congres"so Nacional. La·
menta apenas que não tenha obtido êxito nessa ânsia de
autonomia, para as questões fundamentais das prerrogativas do Congresso Nacional. Agora eu gostaria de complementar a defesa que o Deputado Dante de Oliveira
fez da sua proposta, compreendendo que o Congresso
Nacional não se esgota em si próprio, a presen9a da socie_dade civil, o contato permanente, a constante permeabilização do Congresso Nacional, ouvindo, auscultando
as.entidades representativas da sociedade, seja pessoal·
mente ou através de algumas ilustres personalidades, seja
por um questionário a ser distribuído, em nada diminui,
cm nada reduz a autonomia, o poder de decisão desta
Casa. Acho até que a reforça, na medida em que as suas
posturas, as suas decisões terão respaldo renovado, além
daquele respaldo já recebido no momento eleitoral, terão
a opinião viva da sociedade, aqui discutida. A eleição direta para Presidente da_República, se me apresenta hoje,
como uma alternativa honrosa para Governo e Oposição. Imagino que o partido do Governo e os partidos
de Oposição, gostarão de tomar uma decisão e fazer for- millar uma opinião, ainda que técnica, com a audiência
da sociedade civil. Estou certo que um questionário ou
qualquer forma de ausculta à sociedade, em nada diminui esta ComissãO Mista e muito menos o Congresso
Nacional. E quero, finalizando, me associar ao esforço
do Deputado Ernani Satyro, para que esta Casa tenha
devolvida as suas prerrogativas e possa realmente legis·
lar em todos os setores. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)~ Deputado
Freitas Nobre, V. Ex• com a palavra.
O sR. FREITAS NOBRE- Eu queria destacar a import~ncía desta Comissão1 porque a tese da eleição direta, em todos o níveis, não é Uma tese da Oposição não, é
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uma tese da OpoSição e do Governo, porque o partido
do Governo, o PDS, substituto da ARENA, que também jã adotava no seu programa a tese das eleições dir~>
tas, mantêm como ponto prOgramático,-de forma que é
um tanto pacíficO. Eu rião sei como esta Comissão possa

ter dificuldades na tramitação dessa Emenda ConStitucional, se ela é uma elnenda programática do PDS e do
PMDB, e por que não dizer, dos demais Partidos de
Oposição." Além disso há um aspecto importante a destacar, é que a sociedade brasileira, por ampla maioria80% no levantamento feitO pelo Instituto GALLUP afirmou a sua disposição favorável às eleições diretas.
Agora, a sociedade brasileira, manifestando-se dessa maneira, quase por unanimidade, os partidos com assento
no Congresso Nacional, tendo em seu programa e portanto a obrigatoriedade, sob pena de até justificar até o
cancelamento do registro- partidário, porque a partir do
momento em que uma determinada legenda, que adota
como programa a eleiç_ão_direta, pode até por infidelidade expulsar, excluir dos seus quadros, parlamentares filiados que se _coloquem contra ponto programático, não
vejo como possa essa Comissão trabalhar com dificuldade. Será no meu entender a Comissão mais tranqUila. Do
contrário, o problema do programa partidário do PDS,
ficaria conteStado, sujeito -inclusive ao levantamento à
eleição direta. De outro lado, devo lembrar que _o_amplo
debate é indispensável, o que tem a sociedade reclamado? Um amplo debate. O que a sociedade reclama? A
não participação nos debate!i. Ela sabe que a-qui tem figuras as mais extraordinárias. O PMDB fe~ indicaçã_g do
que tem de melhor para esta Comissão, ·companheiros
que têm experiênCia aqui e fora, qUê téiit uma vivência
capaz de dar uma contribuição excelente para esta Comissão. Mas a sociedade que está aí fora quer participar
e não participará se não houver a possibilidade de abertura desta Com-issão, para que ela possa vir aqui, nas
ocasiões, é claro, que entender a Comissão, com as pessoas que a Comissão entender. Masjâ temos aqui, de
pronto, aceita a tese da possibilidade de convocação, de
convite a essas personalidades, o próprio Relator jã admitiu, portanto, a tese é ·pacífica.
O SR. ERNANI SÃTYRO- Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. FREITAS NOBRE -
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Pois ni!o.

O SR. ERNANI SATYRO --C01l.cõfdei noS termos
limitados ef11 que o Sr. Presidente colocou a questão, de
pedii a Cada Presidente de Pãrtido que indique duãs pessoas, porque o problema aí, perdoe~me o nobre Colega,
não é de quantidade.

O SR. FREITAS NOBRE- Também estou de
do c·om V. Ex•

acor~

O SR. ERNANI SATYRO- E de qualidade. Agora,
o que discordo é de abrir esse leque, para sair fazendo
essa vasta c-onsulta, ou trazer ilimitadamente um grande
número de pessoas, mas até o ponto em que o nobre Pre~
sidente colocou o problema estou de acordo. Muito obrigado pela sua atenção.
O SR. FREITAS NOBRE - Acho que jã é a aceitação da tese, isto é, da participação da sociedade. Eu desejaria m-ais, porque~- se a sociedade pudesse participar
muito mais, seria muitO maiS -útil, porque há sugestões,
há contribuição, hã debat_e_ Temos, aqui, luminares, sabe
V. Ex', como Relator, está seguro de que é esse o quadro_ Mas, na realidade, aí fora, a sociedade vive uma realidade muitas vezes diferente do irrealismo que nós, às
vezes, colocamos aqui em virtude até de um certo isolamento do próprio Congresso.
O SR. ERNANI SATYRO --Permite--me, mais uma
vez?

O SR. FREITAS NOBRE

~

Pois não.

O SR. ERNANI SATYRO- Mas, nobre Colega, nós
nãO PraticamoS democracia direta; somos representantes
do povo. Essa soCiedade está representada por nós, a
nossa eleição é muito recente, os legisladores não têm ab·
solutamente necessidade de, a cada momento, estarem
perS:u-iltando a -uma sociedade" o que é qUe Vai fàzer. Te-mos um mandato, temos Uma delegação, temoS o pressuposto de sermos representantes dessa socjédade.
- -- O SR. FREITAS NOBRE- E,_ acho que, se 9_ argumento fosse válido, tinha que encerrar isso num bloco de
cristal e o Congresso deliberar sem ouvir ninguém_
O SR. ERNANI SATYRO- Basta a Oposição saber
e_também a Imprensa, para não ser bloco de cristal, bas-- ta a publicidade dos nossos trabalhos. Basta a presença
de V. Ex', _grande· Líder que é, Pre::;idente do Partido
aqui, para isso não ser um bloco de cristaL
O SR. FREITAS NOBRE - Não, não interpreto
como um temor de V_ Ex•, porque sei que V. Ex•, fiel ao
programa do seu Partido, está também vinculado à
eleição direta. Jamais p-oderia admitir que o Relator de
um Partido, V. Ex•, com todas as credenciais que tem,
pudesse relatar uma emenda dessa natureza, contra a
eleição díreta, isto é; Contra o programa do próprio Partido.
O SR. ERNANI SA TYRO ~ Não pode V. Ex• ante-cipar o meu pensamento e nem eu ...
O SR. FREITAS NOBRE- E nem quero antecipar.
O SR. ERNANI SATYRO antecipá-lo e nem vou antecipá·lo.

E nem eu posso

O SR, FREITAS NOBRE- Não, realmente não de·
seja antecipâ-lo. Quando destaco a importância da Co·
missão e destaco a tranqüilidade com que ela trabalhará,
tenho certeza, é porque sei que V. Ex• é daqueles fiéis seguidores do programa do Partido. V. Ex' será incapaz de
uma infidelidade partidária.
- O SR. ERNANI SATYRO- Está V. Ex• colocando
mal o problema, está distorcendo. Está V. Ex• c_om uma
argumentação, perdoe-me, falaciosa, tendenciosa, querendo orientar o meu parecer~ Não. aceito a colocaç~o ...

O SR. FREITAS NOBRE- Ah, não, retiro as observações, se elas irritam V. Ex•
O SR. ERNANI SATYRO - Não aceito a colocação, é uma coisa subjetíva, é uma questão de convicção de cada um. Não pode V. Ex• absolutamente me
coagir a dizer: porque o programa do meu Partido diz isso, sou obrigado a redigir um relatório dessa ou daquela
marieira. Não aceito a colocação do problema nesse plano.
O SR. FREITAS NOBRE --Tenho que me penitenciar de uma colocação dessa natureza porque, como conheço os dois programas e eles são harmônicos nesse as~
pecto, julguei que estivesse colocando bem o problema.
No entanto, não é intenção de alcançar V. Ex• em nenhuma hipótese. Mas o que quero destacar e isso é que é
o essencial, é a importância desta Comissão.
O SR. ERNANI SÃTYRO- O meu parecer, darei de
acordo com a minha convicção e a minha consciência
sem ser orientado por ninguém, fiel às inspirações d~
meu Partido ..

meu lugar para saber o que_é que vou fazer_ Isso é uma
questão política, não é uma questãO juddica e agirei Politicamente, sem antecipar o que é que vou fazer.
O SR. FREITAS NOBRE - Muito bem. Acho que
me excedi. Julguei que o problema estivesse colocado na·
quelas limitações de um programa partidário e o colo~
- q~ei, fias seJl:I_ nenhuma intenção de alCançar V. Ex•,
com O maior respeito que tenho à sua atuação. Estou
certo de que essa tldelidade, o carãter, as condições de
sua atuação na Câmara, neste CongreSso, O Credenciam
para ser um Relator à altura de uma Comissão de tamanha importância.
De forma que, o que eu quero dizer é que estamos
aqui, Presidente do Partido, para acentuar exatamente o
relevo com que colocamos uma emenda dessa natureza,
Que é uma emenda que ãjuda até o Governo decidir a encontrar caminhos para restabelecer com mais urgência a
normalidade constituCional, que dá ao Governo a legitimidade que, infelizmente, ainda não tem.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao nobre Deputado Airton Soares.
_ O_ SR. AI_RTON SOARES - O resultado que- não
seja da aprovação dessa emenda constituCioiial, isto porque as institúlçõeS estão em jogo. S. Ex', o ilUstre Relator, Ministro do Superior Tribunal Militar que foi, sabe
muito bem o que significam essas instituições e Sabe também que elas estão em jogo, dado a fragilidade do processo de escolha dentro do seu próprio Partido. Quando
uns, dentro de seu Partido, usam meios ilícitos para o
convencimento de um Colégio Eleitoral partidário, preliminarmente, de um Colégio Eleitoral factual, por ocasião das eleições. Esses meios ilícitos levam o Governo a
proclamar por várias vezes que é o Presidente da Re-- pública que terá a voz para dizer quando se pode falar
em sucessão presidencial. Isso mostra que vivemos momentos terríveis de expectativa, de ansiedade, de intran·
qüilidade, porque o PDS nunca escolheu o Presidente da
República; a ARENA nunca escolheu, quando Partido,
o Presidente da República, sempre os seus representantes
foram, na verdade, manipulados, para atender esta ou
aquela indicação do Sistema que, sabemos muito bem,
iridícações que vieram das âreas militares. Se se pretende
acabar com esse ciclo e se iniciar um ciclo pela completa
redemocratízação do Pais tem S. Ex•, Relator, brilhante
Ministro que foi, a oportunidade de restabelecer a ordem
do território nacional, possibilitar que seja escolhido um
Presidente da República pelo povo, estâ nas mãos desse
Pa-rtido, que hoje se dilacera entre os Srs. Maluf, Antônio Carlos Magalhães, Costa Cavalcanti, Rubem Luçiwíg e outros menos cotados e ficam aí a postular, sem se
falar do Sr. OctáVio -Medeiros, do SNI, sem falar de outros estamentos militares, a postular votos de convencia·
nais dentro do Partido, a pagar por esses votos um
preço, quer político quer econômico; isto tende a ser sacramentado como forma de escolha. E essa forma de escolha poderã ser evitada, se S. Ex' e o seu Partido derem
o voto favorável às eleições diretas, aqui nesta Comissão.
Poderemos elC-purgar do cenârio politico esse processo
mesquinho, que nos submeteu e nos levou à ralé do mundo subdesenvolvido em termos de democracia, onde os
Presidentes sãq imPostos pelos militares e onde os Deputados eleitos pelo povo, que sempre foram, se submetem
- evideiltemente os Deputados do Partido do ·governo
- se submetem a esse esquema de esc-olha.
Pode ser negado isso, alguém, nesta sala, pode negar
que o processo tem sido esse? Ninguém pode negar.

O SR. ERNANI SÁTYRO- Eu nego.
O SR. PEDRO SIMOM - Ah! Fiel às inspirações do
Partido.
O SR. ERNANI SÁTYRO- Sim, mas é um problema aue V. Ex• não oode iulear, Primeiro. não sabe aual é
o m~u parecer; e, depoi;,
Ex• não -p~d~-s~ ~~~~c~~-~~

V.

OSR. AIRTO~ SOARES- Nega V. Ex', mas não
tem condições de justíficar.
O SR. ERNANI SÀTYRO aparte?

Permite V. Ex• um
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O SR. AIRTON SOARES prazer.

Pois não, com imenso

tá fazendo um comício- queira me permitir- V. Ex•

está transformando isto aqui nUm comício. Pelo que vejo, querem transfOrmar -esta Comissão num comício. A
isso eu ·me oporei, com os meUs companheiros, pofque
~assa missão não é essa. Temos que estudar uma emenda
constitucional e opinar sobre ela. Agora, a se transfor-

mar isto aqui num ComíciO,-eu protestarei e não me confonnarei com isso. Não é com o meu consentimento, a
palavra é livre a V. Ex•s, mas não é com o meu cons_entiR
mento, não é com a minha concordância, acaba V. Ex•
de dizer: "ninguém contesta isso", não, não é com a miR
nha concordância, estã V.- Ex• falando por si e por seus
companheiros, mas não estã falando por mim e por meus
companheirOs.O SR. AlRTON SOARES- Làmento esse seu aparR
te, nobre Relator. Por que lamento? Porque V. Ex• se
contradiz de uma forma tão e..idente. V. Ex• acaba de
declarar que o seu comportamento vai ser político e vem
falar em Comissão TéCíifca? Como pode declarar isso?
O SR. ERNANI SÁTYRO- Não aceito a sua lição.
O SR. AIRTON SOARES - Se o compOrtamento -é
político, V. Ex• tem que admitir o- debate político.
O SR. ERNANI SÃTYRO- ComportamentO polftiR
co não significa indignidade. Comportamento politico ...
O SR. AIRTON SOARES ,:::·E--ãlg-uêm estã sendo inR
digno aqui?
Por conta de V. Ex•

Não quero prosseguir neste debate. Sr. Presidente, não
sei. ..
O SR_ AIRTON SOARES- Então V_ Ex>nâo peça o
aparte.

O SR. ERNANI SÃTYRO --Em que condições V.
Ex• está falando? Tinha que falar para levantar uma
questão de ordem, ou fazer uma sugestão, mas não é a
- hora do debate.

O SR. AIRTON SOARES - Se V. Ex• não quer debater ...
O SR. ERNAN! SÃTYRO -

Não. Quero o -debate_

O SR. AIRTÚN SOARES- Se V. Ex• não quer debater agora, por não ser a hora, recolha-se ao silêncio.
O SR. ERNANI SÂTYRO- Silêncio 'não. Ninguém
me manda calar não.
O SR. AIRTON SOARES- Mas não entendo V. Ex•
O SR. ERNANI SATYRO- Tenho o mesmo direito
que V. Ex• e que os outros.
O SR. AIRTON SOARES- Sr. Presidente,- vou encerrar.
Não posso C<!ntínuar permitindo o aparte, porcjue ora
ouço S. Ex~ o_ !telator, dizer que quer o aparte ...
OSR. ERNANI SÃTYRO- Não pode V. Ex• deixar
de consentir, porque está falando, também, antiR
regimental~ente.

O SR_ AIRTON SOARES -

Estou falando ...

O ·sR. ERNANI SÂTYRO- Está falando em que
qualidade, não está nada em discussão, não está levantando questão de ordem, está falando em que caráter, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Itainar Franco)- Sr. Relator,
responderei V. EX' logo em seguida, depois da fala do
nobre Deputado, porque seria iQdelicado interrompê-lo.
O-sR. PEDRO SIMON- Não quer V. Ex• ouvir as
de fora, agora não quer que os Deputados também falem?
pe~soas

Nós estamos falando

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sr. Deputado Airton Soares, V. Ex• pode cocluir a sua explanação.

OSR. AIRTON SOARES- V, Ex• pede um aparte ...

O SR. AIRTON SOARES -Sr.- Presidente, lamenR
to ...

O SR. ERNANI SÃTYRO sem forma ...
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Mas, Sr. Presidente, não -quero ser indelicado e quero
dizendo que realmente se confirmam as minhas
suspeitas de que as instituições estão em jogo cim função
desse processo de escolha, que é o processo indireto, que
se mantém na Constituição. Acho que temos a oportunidade de, reformando a Constituição, evitar que esse mal
tenha desdobramento e evitar que possamos ver mais
uma va. o quadro sinistro, o quadro torpe de um procesR
so de escolha, que não é nem de um Partido nein de uma
decisão c_oletíva, é mais da vontade de um homem, como
se fosse um soberano a escolher o seu sucçssor.

_tennin~r

O SR_ ERNANI SATYRO- Olhe por que me oponho à abertura desse leque de se chamar ... , porque não
posso concordar em se transfor~ar isto aqui num comr~
cio político, isto aqUi é uma Comissão Técnica. V.- Ex•
não está apreciando absolutamente a matéria. V. Ex• es-

O SR. ERNANI SÃTYRO -

O SR. AIRTON SOARES- Então não debata.
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Sr. Presidente, retiro o aparte que havia concedido.
realmente incongruente.

t:.

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Relator, dei a palavra ao nobre Deputado que a s-olicitou,
V. Ex• é que está debatendo com o nobre DepUtad-O; não
posso cassar-lhe a palavra.
O SR. AIRTON SOARES- Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex• que o debate só se estabeleceu quando S.
Ex•, o Sr. Relator, pediu o aparte ...
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)....,.,.._ Exatamente_
O SR. AIRTON SOARES- Se S. Ex• não tivesse pedido o aparte, não teria debate.
O SR. ERNANI SATYRO- Depois das suas provocações insiStentes e chegar a declarar: "alguém contesta
isso?"
O SR. AIRTON SOARES- Mas V. Ex• quer ou não
quer o debate? Se não quer...
O SR. ERNANI SATYRO- Agora não é O momento do debate.

O SR. ER,NANI SÃTYRO- Sr. Presidente, esta reuníão era uma simples instalação, não e~a hora do debate.
O-SR. AIRTON SOARES- Sr. Presidente, a Palavra
está comigo, peçO a V. Ex• que me garanta a palavra.
O SRr PRESIDENTE (Itamar Franco)- Está garanR
tida_ a palavra a V. Ex•
O SR. AIRTON SOARES - Quero dizer a V. Ex•,
Sr. Presidente que, já falo, aqui, a ·qualquer título,
que não concederei mais apartes, exclusivamente àquele
que não quer dialogar, ou seja, o excelente MinistraR
Relator.
___ Sr. Presidente,_ para encerrar, quero deixar claro: Ministro porque costuma-se lembrar sempre as pessoas pelos mais altos postos que ocuparam. S. Ex• foi nomeado
para ser Ministro do Superior Tribunal Militar e lá cumR
priu uma tarefa, que lhe foi delegada por essa função,
com muita altivez, inúmeros ,Processos passaram por
suas mãos e os resultados e as sentenças são por demais
conhecidas, todas caracterizadas por uma decisão consR
ciente, dentro dos termos da legislação penal militar e da
Lei de Segurança Nacional. Tenho que lembrar que este
é o Relator que temos, com essa exPeriência qUe traz
para esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (_Itamar Franco)- Concedo a
palavra ao Sr. Flávio Bierrembach
O SR. FLAVIO BIERREMBACH- Sr. Presidente,
eminente Presidente Ulysses Guimarães, Srs._ Líderes
p:!ü:tfdãrTos, Sr. Relator:
Creio que o debate que se trava aqui, nesta reunião
inaugural, restaura uma antiga polêmica, a da dicotomia
existente entre o E.stado e a S"ociedade civil. Clam que
nãO iS;nOI-amos qúe OCongresSo, Cõmo um ãparelho do
Estado, na realidade, não pode se furtar, não pode deixar de s-ei, tambéffi. Uma caixa de ressonância da sociedade civil, que se comporta tá fora segundo parâmetros
que muitas vezes não são observados aqui nas Casas de
representação popular.
Creio que é assim que devemos compreender a propoSta Que acabã- de ser -apresentada pelo eminente DepuR
tado Dante de Oliveira, para que a Casa, possa abrir canais aptos de participação à sociedade civil, na medida
em que se discute uma matéria de tão alta relevância.
Não ignoro, também, Sr. Presidente, que não praticamos aqui, como afirmou o eminente Relator, uma democracia direta, mas a própria democracia indireta, que
eventualmente pratiquemos, é extremamente frágil, exR
tremamente precária. E daí o fato que me leva a acatar
pessoalmente a sugestão que é apresentada pelo nobre
Deputado Dante de Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não havendo mais nenhum Congressista que deseje usar da palaR
vra, a Comissão receberá emendas nos dias: 29, 30, de
abril e 1~. 2, 3, _4, 5 e 6, de maio.
A apresentação do parecer, pela Comissão, terminará
no dia 18 de maio de 1983, podendo ser prorrogado o
prazo.
De acordo com o início, inclusive com a solicitação do
Sr. Senador Pedro Sirrion, a Presidência irã diligenciar
junto aos Presidentes dos Partidos, para que indiquem
dois elementos que possam debater com esta Comissão.
E a Presidência, em caráter pessoal, irá convidar S. Ex•,
o Sr. Ministro César Cais, para que venha debater coR
nosco, nesta Comissão, a sua idéia da reeleição presiden~
cial.
Gostaria, antes de encerrar, de agradecer mais uma
vez a confiança em mim depositada, agradec_er a presença dos Presidentes e Líderes de Partidos e a certeza de
que esta Comissão, neste momento em que se instala,
permitirá exatamente ao Congresso Nacional, de uma
forma democrática, de uma forma atual, debater um dos
assuntos mais importantes nesse estágio da vida política
nacional.
Estou convencido de que esta Comissão, na presença
do próprio Relator Ernani Sâtyro e com a presença de
ilustres parlamentares, e o significado muito maior, aqui,
das Lideranças maiores dos nossos Partidos hão de dar o
relevo necessário a esta Comissão, para que e la possa
dar, realmente, aquilo que o País espera. Muito obrigado
a todos os Senhores.
Está encerrada a reunião.

(l.evanta-se a reunião às 18 horas e 15 minutos.)
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2~ Reunião, (extraordinária),
realizada em 19 de abril de 1983.
As onze horas e cinco minutos do dia dezenove de
abril, na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Se-nhores Senadores Dinarte Mariz, Presidente, Gastão
Müller, Lourival Baptista, Passos Pôrto, Altevir Leal,
José Lins e Almir Pinto, reúne-se a C.omiSsão de Segurança Nacional.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Jorge Bornhausen e Mauro Borges.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Dinarte Mariz, declara aberta a reunião, e esclarece que a ComissãO Tõi coi:tvocada, para apreciar e delibe-

rar, sobre o Requerimento do Senhor Senador Gastão
Müller, solicitando que o Presidente da Coinissão de Segurança Nacional formule convite ao Sr. Octávio Agurar
de Medeiros, Ministrõ-Chefe do SNI, para que compareça à Comissão a fim de prestar esclarecimento sobre as
atividades daquele órgão.
O Sr. Presidente declara haver avocado a matéria para
relatar, e para tanto, solicita que o Vice-Presidente, Senador Alrnir Pinto, assuma a presidência, Em seguida, o
Senhor Senador Dinarte Mariz, apresenta parecer contrário ao Requerimento, que posto em discussão e, em
seguida, em votação, ~aprovado, com voto contrário do
Sr. Senador Gastão Mütler. Em s_eguida, o Sr. Senador
Gastão M üller pede a palavra, e nas argumentações que
aduz, declara, que, o que requer, não implica em nenhum perigo à segurança nacional, e, em grau de recurso, recorre da decisão da presidência. Usam da palavra,
para contestar, os Senhores Senadores Passos Pôrto e José Lins. Encerrados os debates, o Sr. Presidente submete
a votos o recurso do Sr. Senador Gastio MUller, apresentado durante a discussão, em que sua Excelência se
posiciona contráriO à rejeição, pela CorriiSsão, do Requerimento de convocação do Sr. Ministro-Chefe do
SNI. Em votação o recurso, é o mesmo i'ejeltado, com
voto contrário do Sr. Senador Gastão Mi.iller. O Sr. _Presidente determina que as notas taquigráfiCas ·relativas
aos debates travados na discussão da matéria, tão logo
traduzidas, sejam publicadas em anexo a esta Ata. Havendo sobre a mesa matéria-a-ser apreciada, o Sr. Presidente, Senador Almir Pinto, concede a palavra ao SenhO~ Dinarte Mariz, para relatar o projeto de Lei da Câmara n9 99/'õ'I, qUe "Dispõe sobre o ensino no Ministério da Aeronáutica". Ao dar início à leitura do seu parecer, favorável ao projeto, o Sr. Senador José Lins o.jnterrompe e pede vista da proposição, que é concedida
pela Presidência. Reassume a presidência- o Sr. Senador
Dinafte Mariz. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos
Camello, Assistente da Comissão, a presente Ata, que,
após lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.

ANEXO À ATA DA SEGUNDA-REUN/ÀO DA
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
REAUZADA EM 19 DE ABRIL DE 1983, REFERENTE AO REQUERIMENTO DO SENHOR
SENADOR GASTÃO MVLLER, PARA QUE
SEJA CONVIDADO O SENHOR OCTÁVIO
AGUIAR DE MEDEIROS, MINISTRO-CHEFE
DO SNI, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE AS ATIVIDADES DAQUELE ORGÃO, PERANTE A COMISSÃO, QUE SE
PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO,
PELO SENHOR PRESIDENTE.
PRESIDENTE: SENADOR DINARTE MARIZ
VICE-PRESIDENTE: SENADOR Ai.MIR
PINTO
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA REUNIÃO.
O SR. GASTÃO M OLLER - Sr. Presidente, peço a
palavra.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Mi.iller.
O SR. GASTÃO MULLER - Sr. Presidente, é só
para ressaltar no brilhante parecer do Nobre Senador
Dinarte Mariz que o Que- requeremos a{, o PMDB, por
mim representado nesta Comissão, nãó Implica nenhum
perigo ã segurança nadonal; é sirriplesmente o caso Von
Baumgarten e o problema CAPEM!. Nenhum dos dois,
a meu ver, anleaça a segurança nacional-e acho que neste
País não poderia ser criado, se foi criado.:...._ aCredito piãmente no que V, Ex~ diz- um Ministro privilegiado, um
peso específico. Se todos os Ministros vêm - como o
Ministro Ernane Galveas, há poucos dias, esteve aqui no
Senado; o Ministro Delfim Netto parece que vai à Câmara, sejâ não foi; o Ministro Mário Andreazza foi, enfim - por que o Ministro do Serviço Nacional de Informações não poderã vir ao Congresso Nacional ou a uma
ComiSsão do CongreSso Náciorial, para dePor, d-entro
dos limites da segurança nacional, quer dizer, S. Ex• não
falaria mais do que pode falar ou do que pode inforinar
de público a um colegiado do Senado Federal_ ou, de
público, para todo o Brasil, através de uma reunião aberta do Senado ou da Câmara dos Deoutádos,
De modo que lamento que a lei tenha estabelecido um
critério de privilégio, O Sr. Otávio Medeiros, ou qualquer outro Ministro do -Serviço Nacional de Informações é um privilegiado neste Pais, está acima do pecado, está acima de erros, porque não podemos investigar,
mesmo um caso comum como Baumgarten e CAPEM I,
que são, indiscutivelmente, fatos que não ameaçam, repito, em nenhum momento, a segurança nacional.
E, de pleno, solicito de V. Ex•, eni termos de recUrso,
que a decisão de V. Ex• seja levada à decisão do órgão

máximo desta Casa, que é o Plenário.
O SR. DINARTE MARIZ - Teriho a impressão de
que o assunto está resolvido na nossa comissão, mas a
Iiossã Comissão não tem poderes para levar ao Plenário ... No plenário, V. Ex• tem plena liberdade para
tratar do assunto, argumentar, discutir. ConseqUentemente, não vejo nenhuma necessidade de se tratar do a~
sunto.
Mas, V. Ex~ falou no privilégio do Ministro_. Acho que
o privilégio não é do Ministro-, o privilégio é do sistema
criado,
O SR. GASTÃO MÜLLER- E foi o que disse _Octávio Medeiros ou outro qualquer.
O SR. DINARTE MARIZ- Isso existe em todos os
países do Mundo, é o cuidado, porque amanhã o Ministro poderia vir aqui tratar de dois cãsos e esses doís casos
se rriultiplicassem por mais dois e atê por dezenas, E o
Ministro ficaria, perante a Imprensa, perante o País, até
em rilá situação se se recusasse a ·cumprir o seu dever,
que é nãO poder declarar nada que se refira à questão da .
segurança nacional.
Acho que V. Ex• faz muitO-bem em tfatar dO assunto.
Trata-se, como disse, de um assunto político. V, Ex'
pode tratar com absoluta desenvoltura no Congresso
Nacional, dentro do plenário. Agora, a Comíssão remeter o processo ao Plenário, tenho as minhas dúvidas e, de
acordo com o meu relatório, peço vênia a V. Ex•, para
compreender que não tenho condições de remeter ao Plenãrio.
O SR. GASTÃO MÜLLER - Levanto uma questão
_de ordem, baseado no art. 446, do Regimento Interno,
que diz:
"Ari. 446 A questão de ordem será decidida
pelo Presidente, com recurso para o Plenário, de oficio ou mediante requerimento, que só -será aceito se
formulado ou apoiado por Llder."
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Neste caso, estou na Liderança do PMDB, autorizado, como Vire-Líder em exercício da Liderança, no momento. De modo _que insisto, ~través de uma questão de
ordem, para que s_e leve ao Plenário para uma decisão final, porque é o grande soberano ...
O SR. JOS~ LINS- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto) -Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins.
O SR. JOS.E LINS- Sr. Presidente, eu pediria a V.
Ex• que solicitasse ao nobre Senador Gastão MOUer que
expusesse qual ê a questão de ordem. S. Ex• cita um caso
em que as questões de ordem devem ser levadas a Plenãrio, mas não hã questão de ordem. O que houve foi
um parecer, que foi rejeitado, ou um outro aprovado,
que foi contra o parecer do Sr. Senador Gastão MUller,
ou contra o requerimento, mas não hã nenhuma questão
de ordem levantada. S. Ex~ poderia formalizar a questão
de ordem.
O SR. GASTÃO MULLER - Estou levantando a
questão de ordem, que é o seguinte: cabe ao Presidente...
O SR. PASSOS PORTO ~ S. Ex~ solicitou recurso
para o Plenário. O Regimento não prevê essa figura. S.
Ex• faz u-ma questão de ordem para que o Presidente
Rão ...
O SR. JOSt LINS - Mas tem que citar o artigo do
Regimento.
O SR. GASTÃO MÜLLER - !>o art. 446, do Regimento.
O SR. PASSOS PORTO- Não, se começar a tomar
tudo certo, o Sr. Senador Dinarte Mariz tem que deixar
-a Presidência porque, estando V. Ex• como Relator, não
deve ficar na Presidência, V. Ex• tem que passar a Presidência ao Vire-Presidente, ou ao mais velho da reunião,
porque_ V. Ex• avocou o processo e foi o.seu Relator, não
é?
O SR. PRES_IDENTE (Dinarte Mariz) - O VicePresidente está presente à reunião, é o nobre Senador AImir Pinto, a quem jã passef a Presidência.
O SR. PASSOS PORTO- Então, o Vice-Presidente
assume...
O SR. JOSE LINS- Mas o Sr. Gastão MUller tem
qui informar a questão de ordem.
O SR. PASSOS PO_RTO- Não, o que é recurso para
o Plenário é o requerimento de S. Ex• E. o que S. Ex• pretende.
O SR. GASTÃO- MÜLLER -O Vice-PreSidente é o
Sr. Senador Almir Pinto.
O SR. JOSE: LINS -

A questão de ordem ...

O SR. PASSOS PORTO- Estou com V. Ex•, mas o
processo é o seguinte: foi lido o parecer do Presidente,
ijue avocou pif:a ·dar o parecer. S. Ex~ é o Relator. Então
S. Ex• tem que deixar a Presidência ...
O SR, ALMIR PINTO- De qualquer forma, a resolução não pode ser dada nesta reunião, porque o Regimento diz: toda questão de ordem é soberanamente decidida pelo Presidente e qualquer recurso só 24 horas depois. Por conseguinte ...
O que o nobre colega Gastão Müller estâ querendo é
que a figura do Plenário possa ser transferida para cã,
para a ComisSão.
O SR. PASSOS PORTO - Então, acho que V. Ex•
deveria assumir a Presidência.

O SR. ALMIR PINTO -

Já assumi.

O SR. DINARTE MARIZ- Já passei a Presidência
para o Sr. Senador Almii' Pinto, que ê o Vire-Presidente.

e

O SR. J.OSt LINS- OObjetívo indicar O-dispositivo regimental em que se baseia, referir-se a caso concreto, relacionado como matéria aprovada (falhO na ·grãvação) a sua posíçãó, que-não deve ser doutrinária ou interpretativa, se teria alguma dúvida quanto a possibilidade desta Comissão mandar a matéria pãra o Plenário.
Agora, o art. 446 diz simplesmente o seguínte:
"Art. 446. A questão de ordem será decidida
pelo Presidente, com recurso para o Plenário ... "

Mas não hâ questão de ordem.
O SR. PASSOS PORTO- Mas tem que mudar o
Presidente.
O SR. JOS1:. LINS- Já foi mudado, o Relator já está
aqui, já tem outro Presidente.
Então, acho que não hã questão de ordem a levantar.

o
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SR. GASTÃO MüLrERpalavra.

-sr. Presidente; peço- a

O SR. PRESIDENTE (Aimír Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Sr. Presidente, pedi a
palavra para debater o assunto.
Diz o art. 38 da ConstituiÇão:

"Os Ministros de Estado serão obrigados a comparecer perante a Câmara dos Deputados, o Senado
Federal ou qualquer de suas Comissões, quando
uma ou outra Câmara, por deHbeiaÇãa·aarn:aiOTia,
os convocat para prestar, pessoamente, informações
acerca de assunto previamente determinado."
O art. 418 do Regimento Iniemo _rege:
"Art. 418. O MinistrO-de EStado comparecerá
perante o Senado ou suas Corriissões:
I - quando convocado, nos termos do_ art. 38,
caput, da ConstituiÇãO, mediante requerimento de
qualquer Senador ou Comissão, aprovado pela
maiOria da composição do Senado;"
Portanto, o· disposto no art. 418 do Regimento Interno
diz claramente ..o Plenário do Senado", somente o Ple.nário do Senado dará a última palavra sobre a convocação do Ministro.
De modo que a questão de ordem levantada por mim é
a de que o Sr. Senador, Presidente da Comissão, no momento, Almir Pinto tem atribuições legais para, in limine,
decidir sobre a presença do Sr. Ministro. De modO que
vou fazer por escrito a V. Ex•, Sr. Presidente, um requerimento. Já entendi perTeítãmente.
O SR. PASSOS PORTO - A Presidência dará solução à questão de ordem levantada por V. Ex• dentro de
24 horas.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pintof- A Presidência
dará solução dentro de 24 horas.

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, houve um
requerimento do Sr. Seilaáor Gastão -Mílfler, solicitando
a presença do Ministro aqui. A Cõmissão, regimentalmente, através do parecer do nobre Senador Dinarte
Mariz, rejeitou o re:querinl.entO.-S~-Ex•-eiltrou com outro
requerimento a v. Ex•, solicitanao·a diScUSS_ã_O,-qU.er dizer, a votação ou discussão dessa convocação para o Ple-nário. Essa hipótese só eXIste -qUando o P16Ilâdo da Comissão aprova. O Plenário da Comissão, ao rejeitar o pe.dido, V. Ex•, então,__ transfere de novo para o Plenário da

Comissão o J,ed"iào de transferência de S. Ex•, porque o
Plenário vai decidir. Se o Plenário jâ decídiu que não
aceita - ouça bem - a hipótese é a seguinte: quando a
Comissão convo_ca o Ministro é o Plenário do Senado
que o convoca ...
O SR. JOSÉ LJNS- A Comissão não pode convocar
Ministro, a Comissão convida.
O SR. PASSOS PORTO- COn~idaTM:iriistro, ouÇ~_
bem ...
O SR. JOS:E. UNS_- Baseou-se V. Ex• no artigo da
Constituição que fala em convocação.
O "SR. PASSOS PORTO- Um morriento, nobre Senador. Quero juStificar que, neSta Semana, o-Sr. Senador
Itamar Franco o_correu em um equíVoco. A Comissão de
Relações Exteriores conviçlou o Ministro das Relações
Exteriores, para ir à Comissão mas, se O Plenário do Senado_ não homologar essa decisão da Comissão, ela nãO
tem validade, mas o inverso não ocorre porque, na hipótese aqui tratada, nós rejeitamos o Pedido e vamos rejeitar o recurso. Então, V. Ex•, ao invés de adiar por 24 horas a decisão ...

0 SR. ALMIR PINTO- Compreendi o que V. Ex•
está falando. S. Ex• julgou ser uma questão de ordem,
mas não há uma questão de ordem. Há um requerimento
do nobre Senador Gastão MüUer recorrendo da decisão
da Comissão. Então, requer verbalmente justamente issoL Vou, então, colocar em votação o seu novo requeri. rnento. Af mudou p-or completo a figura.
-·
Está em votação.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Sr. Presidente, peço a
palavra,
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedõ a palavra a V. Ex•
O SR.--GASTÃO MÜLLER- A questão de ordem aí
é a seguinte: é se o plenário desta Casa ...
O SR. DINAR TE MARIZ- Perdoe-me V. Ex• a interferência. Mas acho que, antes de V, Ex• falar, temos
que primeiro pôr em votação o seu requerimento. Depois, então, V. Ex• faz a sua questão de ordem.
O SR: GASTÃOMÜLLER- Vou ver se mudo aposição. A minha discussão é para Ver se, teoricamente,
rifuda a minha posiç-.lo.
O SR. DiNARTE MARIZ- PrimeirO, penso que está perfeito. O Sr. Senador Passos Pôrto pôs em perfeita
ordem os trabalhos e a orientação regimental. Então,
adio que devemos votar imediatamente e, posteriormente, então, vem o recurso.
O SR. PASSOS PORTO- O recUrso é devolvido ao
Plenáriõ -desfã Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o recurso de autoria
do nobre Senador Gastão MUller queiram permanecer
_sentadas. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Sr. Presiden~, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa-lavra, pela ordem, ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pela ordem)- Sr. Presidente, para levantar a questão de ordem, estou baseado
no art. 446, do Regimento Interno, que diz o seguinte:

1945

:.Art. 446. .A questã~ de ordem será decidida
pelo Piesidente,-cOm-recuiso para o Plenário, de oficiO ou ffie"âi<i.nte requerimento, que só será aceito se
formulado ou apoiado por Líder."
-Estou fazendo esse requerimento como Líder do
PMDB. Então, gostaria que V. Ex• decidisse sobre a.
questão de ordem, se vão ou não vão a PlenáriO as decisões tomadas pela Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - A decisão já
foi tomada por âuas- vOtaÇões, já não foi decidido? Acho
que não tem cabimento a questão de ordem.
O SR~-PASSOS PORTO·- Permite V. ex•, para complementar a questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Atmir Pinto) -

Pois não.

O S_R. PASSOS PORTO- O Plenário a que se refere
esse artigo do Regimento Interno é o Plenário da Comis- são. Toda vez que o Presidente dá uma decisão e essa decisão não é aceita, o Líder de Partido pode solicitar que o
Plenário da Comissão se manifeste.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Mas não está escrito.
O art._446 não diz que é Plenário da Comissão.
O -SR. PASSOS PORTO- Permita-me V. Ex• Esse
artigo se refr!re à discussão de projetas em plenário do
Senado. Então, como usamos o processo de analogia, as
Comissões são dirígidas por um s6 Regimento. Toda vez
que em plenário merece esta forma, também nas Comissões, que são a representação do Plenário na Casa. O
Plenário do Senado, no setor de segurança nacional estâ
aqui. Somos representantes do Plenário do Senado.
Então, a decisão foi_ dada pelo Plenário da Comissão,
rejeitando ...
O SR- PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Aliãs, duas decisões já.
O SR. GASTÃO MÜLLER- E não pode haver re·
curso para o Plenário do Senado?
O SR_ PASSOS PORTO- Não pode porque o Pienário da Comissão não aceitou o recurso.
O SR. GASTÃO MÜLLER- Muito bem. Vou gozar
do direito das 24 horas para fazer esse recurso por escrito, para que V. Ex• indefira quero que fique historica-.
mente gravado o indeferimento ..

O SR. PRESIDENTE (Dínarte Mariz)- Reassumindo a Presidência~ tenho outra matéria para pôr em julgamento. Trata~se do Projeto de Lei n~ 6.059/B, de 1982,
na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre o ensino no
Ministério da Aeronáutica,
OSR. JOSE, LINS- Sr. Presidente, V. Ex• é o Relitoe?
O SR. PRESIDENTE- Avoquei para relatar.
-O SR. JOSf: LINS- Sr. Presidente, eu queria pedir
vista do processo.
O s·R. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Então, jâ
que V. Ex• pede vista do projeto, dispenso-me de ter o
Relatório.
O SR, JOSE LINS -

Exato.

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião

à~

11 horas e 25 minutos.)
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ainda não tem poder de decisão, dai a importância da
presença do seu Presidente vir à Comissão,- a fim de for3~ reunião, realizada em 11 de maio de 1983.
necer esclarecimentos sobre o "Programa Carajás", e
Ãs onze horas do dia onze de maio de mil novecentos e
outras informações sobre a exploração da baux.ita e ouoitenta e três, na sala de Reuniões da Comissão, n8. Ala
tros minerais. E conclui as suas considerações afirmando
Senador Alexandre Costa, presentl:s os Sen-h0ies S~~
que "petróleo" significa, também, energia e, como tal, a
dores Dinarte Marli~ Presidente, A.imir Pinto, Jor&e
Comissão necessita se inteirai- inclusive sobre o xisto beBornhausen, Severo_ Gomes e Passos Pôrto, reúne--s-e a
tuffiinoso, estando, pois, O seu Presiderite ínclufdo na reComissão de Segurança N aciona!.
lação das autoridades que o Senhor Presid_ente propõe
sejam convidadas. As propostas são aprovadas, por unaDeixam de comparecer, por motivo justificado, os Senimidade. Pede a palavra, o Senhor Senador Odacir Soanhores Senadores Altevir Leal, Gastão MUller e Mauro
res e apresenta uma Proposta de Trabalho, objetivando
Borges.
colaborar com a Comissão;-No seu entender é mister que
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Sea Comiss_ão de Minas e Energia se organize dentro de
nador Dinarte Mariz, declara aberta a reunião, e conce-duas óticas: a energética e a de mineração_, Sugere, co_mo
de a pa[avra ao Senhor Senador Passos Pôrto, que emite
temas os seguintes estudos da área energética: Itaipu
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n'>' 62/82,
Energia Nuclear, Hidrelétrica de Tucuruí, Petróleo - Sique "dispõe sobre a segurança para estabelecimentos fituação Atual e Perspectivas, Proâlcool, Procarvão,
naceiros, estabelece normas para constituição e funcioAnálíse da Política de Alternativos energéticos; e, na
namento das empresas particulares que exploram serárea de mineração: Ferro Carajãs, Projeto Carajás, Gaviços de vigilância e de transportes 9e _valores, e dá ourimpos, Participação do Capital Estrangeiro e Nacional
traS providências", e, pela rejeição da emenda número
no Setor de Mineração, SituaÇão das Reservas Brasileium, que foi apre."ientada pelo Senhor Senador Roberto
ras de Minerais - Perspectivas A tua! e Futura, Situação
Saturnino. Posto em discussão e, em seguida, em vodo ouro no Brasil, Política de Exportação de bens Minetação, é o parecer aprovado, por unanimidade.
rais, Situação do Setor de Alumínio, Política Mineral
Brasileira Tecnologia Mineral - Perspectivas e ProbleNada mais havend_o a tratar, encerra-se a reunião, lamas, Código de Mineração é a Política do Governo, Pesvrando eu, Marcelino dos Santos Camello, Assistente da
quisa Mineral - Situação Atuai e Futura.
Comissão, a presente"Alã, que; -após lida _e aprovada, seÃ n!vel de assessoria, a proposta do Senhor Senador
rã assinada pelo Senhor Presidenw.
Odacir Soares comporia o roteiro de trabalho da Comissão, selecionando a escolha de temas para estudos, listaCOMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
gens de pessoas e entidades relacionadas com o tema e,
2• Reunião, extraordinária
elaboração do programa de trabalho. A nível da ComisRealizada em 10 de março de 1983.
são, seria a discussão e aprovação do tema para estudo:
discussão e aprovação do programa de trabalho; e aproÀs dez horas do dia dez de março de mil novecentos e
vaçãô dos liômes- convidados para depor. Alguns dos teoitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Senadçr Alemas poderiam ser o Procarvão e a situação das reservas
xandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador
brasileiras de minerais - Perspectivas atual e futura. E
Gabriel Hermes, Presidente, reúne-se a Comissão de Mi_finaiizã afii'rilãndo que a Comissão deve ser um órgão de
nas e Energia, com a presença dos Senhores Senadoresdebates por ctija omissão, a Comissão é resPonsável:
Odacir Soares, Hélio Gueiros, Alberto Silva e AffOnso
Com a palavra o Senhor Presidente agradece a valiosa
C amargo.
colaboração prestada pelo Senhor Senador Odacir SoaDeixam de ~amparecer, por motivo justificado, os Seres e declara que acolherá, no esquema aprovado pela
nhores Senador_es Luíz Cavalcante., José Lins e Dinart~
Comissão, os temas sugeridos por Sua EXcelência para
Mariz.
debateS: o· Senhor Presidente Concede a palavra ao Senhor Senador Alberto Silva, qu_e afif'!lla ~ão haver no
Havendo número regimental, o Senhor Presid~nt~ declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura_ d~_Ata _da_
"p~ís, uma política para o ouro. Alude a necessid~de dos
membros
da Comissão,_ serem assessorados sobre o asreunião anterior, que é dada C<:)mO aprovada.
sunto, a fim de não ficarem desinformados para um deA seguir, o Senhor Presidente declara que há poucos
bate construtivo. Como não hã legislação especffica para
projetas distribuídos à Comissão e, tendo em vista o
uma política do ouro, a Comissão, com OS subsidias obvastíssimo campo de açào em que ela pode desenvolver
tidos nos debates, poderia, então,_oferecê-la ao Poder
as suas atividades, submete à apreciação do seu plenáríá
Executivo. Referindo-se ao desmatamento na região
um esquema de trabalho independentemente dos projeamazônica, o Senhor Senador Alberto Silva esclarece
tas normais, que visa torriar- a· Comissão criativa e dinâque a venda da madeira está estimada em trinta e dois bimica. A proposta é aprovada por unaniniidade. Dando
lhões de dólares, cuja riqueza está ao nosso alcanc~;. Sua
início ao progama aprovado, o Senhor Presidente proExcelência afirma ter conhecimento de que o Ministério
põe ao:- membros da Comissão sugestão de sua iriiciafida Aeronáutica teria proposto retirar a madeira e
va, para que seja convidado o Senhor Ministro de Estatransportá-la para qualquer porto, se dispusesse de oito
do das Minas e Energia, para que Sua Excelência trace
helicópterQs de 50 tqneladas cada. O próprio valor da
um perfil da atual situação energética da País, além de
madeira pagaria os helicópteros e, ainda, a Aeronáutica
outras infoimações de interesse da Comissão. A sugestão
ficaria mais equipada. O Senhor Senador Alberto Silva
é aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor
indaga, a seguir, porque o Brasil não entra na tecnologia
Presidente propõe também, ao plenário seja convidado
da madeira, sendo, como se sabe, grande fonte de álcool?
um dirigente da Companhia de Pesquisas e Recursos MiCom a palavra o Senhor Presidente declara que vai fornerais, e justifica a S:ua proposta, afirmando que no seu
necer a seus pares, um relatório sobre a polftica do ouro,
entender a Comissão de Minas e Energia necessita tomar
pois quem tem ouro, tem crédito e a Comissão deverá
conhecimento da sua política de atuação, podendo, na
funcionar como um órgãÇt técnico. Pede a palavra o Seoportunidade, colher subsídios indispensávies a tim estunhor Senador Affonso Camai-g_o, e rec1ama a coíncidêndo profundo sobre as riquezas minerais existentes no
da dos horários das reuniões dãs Comissões Técrticas soPaís, o que permitiria, inclusive, à Comissão enviar a·o
licitando fosse reexaminado o assunto, com o que conPoder Executivo, um projeto dispondo sobre a política a
cordaram os Senhores Senadores presentes. O Senhor
ser adotada sobre o ouro, pois o Brasil, segundo afirma,
Presidente propõe, então, que a ComiSsão se reúna, ordidispõe de uma das maiores reservas de ouro do mundo.
nariamente, às terças-feiras, às 09,30 horas, com o que
Como partes integrantes do roteiro de trabalho da Coconcordou o plenário.
missão o Senhor Presidente propõe que sejam ci:mvícla- ---- Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lados, também, os Presidentes da ELETRONORTE,
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
ELETROBRÃS e do Programa Carajás. "Car.ii.Jâs", deComissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assiclara o Senhor Presidente, é um cartão de visita, todavia,
nada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO D.E SEGURANÇA NACIONAL
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39 Reunião, realizada no dia 22 de março de 1983.
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de
março de mil novecentos e oitenta e três, na sala da Comis-são",~--nã Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Gabriel Hermes, Presidente,
reúne-se a Comissão de Minas e Energia, com a presença
dos Senhores Senadores Alberto Silva, Hélio Gueiros,
Fábio Lucena e Affon.so Camargo.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, José Lins, Oinarte
Mariz e Odacir Soares.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente dá ciência- aos Senhores Senadores dos cantatas que fez junto ao Ministério das Minas e Energia, onde teve a oportunidade de
discutir com o Senhor Ministro os pontos que a Comissão deseja tomar conhecimento, ficari.do, acertado, a visita de Sua Excelência, no próximo dia 6 de abril de
1983.
Esclarece aos presentes, que o convite é extensivo não
somente aos membros da Comissão, mas a todos os Senhores .Senadores, como também, aos Senhores Deputados membros da Comissão de Minas e Energiii, bem
como aos Senhores Deputados representantes dos Estados do Amazonas e Pará, como tambêm ao Senhor Nestor Jost,-uma vez que Sua Senhoria está li&ado ao Projeto Carajás. Na oportunidade, o Senhor Presidente
lembra que sua vinda à Comissão está marcada para o
dia 12 ou 13, de abril próximo, quando fará uma exposição sobre asssuntos pertinentes ao Programa "Grande
Carajás ... Após a visita do Senhor Nestor Jo.st, o próximo a ser convidado, esclarece o Senhor Pesidente, será o
DiretQr-Presidente da Hidrelétrica de Tucuruí, que fará
uma _exposição sobre as ativídades daquela empresa,
prestando, inclusive, informações sobre o andamento
das eclusas, que considera fundamental, pois, sem elas
seria um desastre para a-região. Em 1982, continua o Senhor Presidente, foi relator do orçamento, parte referente ao MME, e naquela oportunidade lutou para que fossem concedidos 36 bilhões de cruzeiros para a construção das eclusas e desse total já foram liberadoS Cr$ 16
bilhões, com os quais já foram construídas 50% das eclu~
sas ou cabeças, fundamental para aquela área. Finalizando diz o Senhor Presidente, este é o relatório das providências tómadas e franqueia aos membros- Presentes- o
uso da palavra antes de entrar na pauta, propriamente
dita. Com a palavra o Senhor Senador Fábio Lucena
pede_ ao Senhor P_residente que atente para o problema
do projeto hidreiétrico no Amazonas, especialmente o
relativo à construção da Usina de Balbina, que teve início em 1973. Nas considerações que alinha, o Senhor Senador Fábio Lucena afirma que em 1978, a ELETRONOR TE divulgou seu orçamento na ordem de 570 milhões de dólares e cincQanos depois, o referido orçamento foi reduzido para 400 milhões. Face a essa defasagem,
solicita ao ·senhor -Presidente que convide, também,- o
Presidente da ELETRONORTE a fim de que o mesmo
informe à Comissão, como será possível a sua conclusão,
aos custos correntes dos financiamentos, levando em
conta que em 78, o dólar custava 28X:ruzeiros, e, toda
essa demora provocou uma defasageni de 170 milhões de
dólares, para uma produção de apenas 250 mil K W. O
Senhor Presidente informa que teve cantata com _o Presidente da ELETRONORTE, e considera oportuno realizar, inicialmente as convocações em pauta, deixando o
assunto para ser debatido numa segunda etapa, de vez
que a referida autoridade já está na lista dos convidados.
Prosseguindo, O Senhor Fábio Lucena, em aparte, diz
que o pedido se fundamenta no fato de que a Usina de
Coaracy Nunes, no Amapá, teve início de sua construção em 1956 e só em 76, foi inaugurada. Com a palavra, o Serihor Presidente declara que na primeira reunião
fez uma lista de convocações, incluindo, exatamente, o
Presidinte da ELETRONORTE, para dar informações à
Com is são acerca de assuntos pertinentes à sua área, e
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dada como aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente
deseja boas-vindas ao Senhor Senador Fernando Henri-

que Cardoso e exalta suas_ qualidades como educador
que ê. Logo após, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Senador Gastão MUller que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n'i' t 02, de 1981, que
"dispõe sobre o acesso de interessados a estudos, pesquisas e demais trabalhos realizados e impressos por órgão
público, e determina outras providências", Colocado em
discussão e vOtação, é O pareCer aprOvãdo. PrOsseguindo, o Senhor Presidente propõe que a Comissão elabore
um Programa Alternativo para a Educação, convidando
os Secretários de Educação_dos Estados. Justificando a
iniciativa, -s. Ex• diz que dessa forma poderá se permitir
a presença dos ex-miriistros Darcy Ribeiro, do Rio de J aneiro, e Paulo de Tarso, de São Paulo, vetados em 1976,
quando a Comissão pretendeu debater um Projc~to de
Educação para o Brasil até o ano 2000. A alegação Da época era de que se tratava de dois cassados, o que, agora,
não é aceita mais em tempo de abertura politica. Submetida à discussão, usam da palavra os Senhores Senadores
Gasúio Müller, Passos Pôrto, Aderbal Jurema, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Vil:lna, que manifestam opinião favorável à proposta. Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião e, para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE AGRICULTURA
3• Reunião extraordinária,
realizada em 5 de maio de 1983.

As dez horas do dia cinco de maio de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Álvaro Dias - Presidente,
Mauro Borges, João castelo, Benedito Ferreira e-Galvão Modesto, reúne-se a Comissão de Agricultura. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os senhores
Senadores Benedito Canetas, Martins Filho e Carlos Lyra. Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada. Passando-se à apreciação das matérias constantes da Pauta, são relatados
os seguintes projetas: pelo Senhor Senado-r João Castelo,_
parecer favorável ao Projeto de DeCreto Legislativo n91,
de 1982, que "aprova o texto do Protocolo para a Sexta
Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo
de 1971, assin-ado pelo Governo brasileiro em Washington, a 28 de abril de 1981". Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Pelo Senhor Senador Galvão Modesto, parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n9l28, de 1981, que "dispõe sobre a transformação
dos Campos Agrícolas de Vila Tracuateua, no Município de Bragança, região Polonordeste, e de Belterra, no
Municfpio de Santarém, região do baixo Amazonas, no
Estado do_ Pará; Parintins, no EstadO do Amazonas; Rio
Branco, no Estado do Acre; e Amapá, no Território Federal do Amapâ, em centros de Preparação de Monitores Agrícolas da Amazônia". Colocado em díscussão e,
votação, é o parecer aprovado. Pelo Senhor Senador
Mauro Borges, parecer favoráVel ao Projeto de Lei da
Cãmara n9 61, de 1982, que "modíflca os artigos 29 e 69
da Lei n9 5.868, de 12 de dezembro de 1972, que cria o
Sistema de Cadastro Rural, e dá outras providências".
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado;
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 59, de
1982, que "dispõe sobre a criação de reservas florestais
nos municípios". Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado; parecer favorável ao Projeto de Lei da
Câmara n9 84, de 1982, que •·altera dispositivo da Lei n~
4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o -novo Código Florestal". Colocado em ôiScussão e votação, é o

parecer aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião e, para constar, eu, Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, Iãvrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinadá pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4' Reunião, realizada em 12 de maio de 1983
Ás dez horas do dia doze de maio de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores João Calmon-Presidente,
luiz Viana, José Ignâcio, Álvaro Dias e Passos Pôrto,
-reúne-se a ComisSão de EducaÇão e Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José Sarney, Pedro Simon, Eunice Michiles, Fernando Henrique Cardoso, Gastão MUller e
Adc:rbal Jurema.
Havendo número regimental, são abertOs os trabalhos
com a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que ê dada como aprovada.
Logo após, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Senhor Senador ÁlvarO DiaS que emite parecer fãvorável
ao Projeto de Lei da Câmara n9 148, de 1982, que ..autoriza o Poder Executivo a promover a transformação da
Fundação Universidade de Caxias do Sul em Fundação
de Direito Público".
Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprovado.
Em seguid'<l, o Senhor Presidente registra o falecimento do Senhor Senador Tarso Outra, consignando em ato
voto de profundo pesar pelo ocorrido.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Sérgio da Fonseca Braga, Assistente da
Comis-são, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCHL
5• Reunião, realizada em S de maio de 1983.
As onze horas do dia cinco de maio de mifii.ovecentos
e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão 1 na Ala
Senador Alexandre CQ-Sta, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães- Presidente, Fernando Henrique Cardoso, Gabriel Hermes, Carlos Chiarelli, Hélio
Gueiros, João Calmon,)orge Kalume e a Senhora Sena~
dera Eunice Michiles, reúne-se a Comissão de Legislação Social. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Altevir Leal, Helvídio Nunes e José Ignãcio. Havendo número 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, em decorrência da ausência, em
plenãrio, do Relator do item primeiro da Pi"uta, a Pn!sidência concede a palavra ao Senhor Senador João Calrnon para emitir o ·seu parecer sobre o item segundo da
pauta -Projeto de Lei da Câmara n9 057, de 1982, -que
"Dispõe S-obre a execução do Projeto Dom Basco, resultante das conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o Problema da Criança e do Menor Carente no Brasil". Lido o parecer do Relator e não
havendo nenhum membro presente que queira discutir a
matéria, a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer
do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Prosseguindo, o Senhor Senador Gabriel Hermes pede a palavra para solicitar preferência para o item quarto da
pauta- Projeto de Lei da Câmara n9 073, de 1981, que
uoispõe sobre a exigência de certificado de conclusão de
curso de especialização em Medicina Aplicada à Educação Física paTa o- exercício das funções de_ Médico Assistente de Educação Física e Desportos, nos estabelecimentos que menciona". Esclarece Sua Excelência-que, o
Relator do projeto, Senhor Senador Albano Franco,
solicitou-lhe que avocasse seu parecer sobre a matêriã.,
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em decorrência do impedimento de sua presença nesta
.reunião, e, assim sendo, solicita da Presidência que o
projeto lhe seja redistribuído. A Presidência defere a solicitação do Senhor Senador Gabriel Hermes e lhe concede a palavra para ler o referido parecer. Lido o parecer,
que conclui pelo arquivamento do projeto, nos termos
do art. 154, letra "C" do Regimento Interno, a Comissão
o aprova, por unanimidade de seus membros presentes.
Continuando, a Presidência concede, novamente, a palavra ao Senhor Senador Gabriel Hermes para que Sua
Excelência possa emitir os seus pareceres sobre os itens
doze e treze da pauta, dos quais é o Relator. Com a palavra, _o Senh5Jr Sen<~;dor_ Gabriel Hermes solicita o adiamento d"a ãpreciaçào do item doze da pauta. Não havendo nenhuma objeção por parte dos membros presentes, a
Presidência defere a solicitação do Senhor Senador. Ainda, com a palavra, o Senhor Senador Gabriel Hermes
emite o seu parecer sobre o item treze da pauta- Projeto de Lei da Câmara n9 002, de 1983, que "Altera o caDut
do art. 492 da CLT, apr_ovada pelo Decreto-lei n9 5.452,
de }9 de maio de 1943, e acrescenta parâg~afo_ ao art. 19
da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o
FGTS". Usam da palavra para discutir a matéria os Senhores Senadores Carlos Chiarelli e Hélio Gueiros que
manifestam-se contrariamente ao parecer do Relator.
Cqlocado em votação, o parecer do Relator é rejeitado.
A l'resídência designa o Senhor Senador Carlos Chiarelli
para relator o Vencido. Em seguida, com a presença, em
plenário, do Senhor Senador Carlos Chiarelli, a Presidência lhe concede a palavra para que ele possa emitir os
seus pareceres sobre os seguintes itens da pauta: itens
um, três, cinco, sete, dez e onze, dos quais é o Relator.
Com a palavra Sua Excelência emite o parecer sobre o
item um- Projeto de Lei da Câmara n9 131, de 1982,
que "Introduz alterações no artigo 513 da CLT, aprova_da pelo Decreto-lei n' 5.452, de 19 de maio de 1943, dispondo sobre fiscalização, por delegados sindicais, nas
a:gêriCi"ãs-do 1NAMPS e do INPS", Usa da palavra para
discutir a matéria o Senhor Senador Hélio Gueiros- que
manifesta-se contrário ao parecer do Relator. Colocado
em votaç_ão, o parec_er do Relator é aprovado pela Comissão, com Vota Vencido do Senhor Senador Hélio
Gueiros. Item três- Projeto.de Lei do Senado n9 302, de
1979, que "Revoga o art. 29 da Lei nv 6.243, de 24 de setembro de 1975". Não há debates, e a Comissão, por
uilanimidade de s_eus membros presentes, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto,
nos termos da Einenda Substitutiva da Comissão de
Constituição e Justiça. Item cinco - Projeto de Lei da
Câmara nv 5, de 1982, que "Dispõe sobre a unificação
progressiva do salário mínimo em todo o Território Na:cional, prescreve a forma de sua execução e dá outras
providências". Não há debates, e a Comissão, porünani-m\dade de seus membros presentes, aprova o parecer do
-Relãtõf,--(iue conclui favoravelmente ao projeto. Item
sete-Projeto de Lei da Câmara n~ 36, de 1981, que "Assegura direitos ãos empregados no caso de falência ou
~co.ncÕrdata da effipresa". Lido ó parecer do Relator, a
Presidência defere a solicitação de Vista do Senhor senador Hélio-Gueiros. Item dez- Projeto de Lei da_ Câmaran9150, de 1982, que "Dâ nova redação ao art. 461 da
CLT, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio
de 1943". Lido o parecer do Relator, a Presidência defere a solicitação de Vista do Senhor Senador Gabriel Hermes. ltem onze-Projeto de Lei da Câmara n9 4, de 1981,
que "Introduz alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho:•. Não hâ debates, e a Comissão, por unanimidade de seus membros presentes, aprova o parecer do
Relator, que conclui favoravelmente ao projeto. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Senador Hélio Gueiros
Pede a palavra para solicitar da Presidência que lhe seja
redistribuído o item oito da pauta - Projeto de Lei da
ta-mara n9 067';-de 1981, que "Dâ nova redação ao§ 49
do artigo 662 da CLT", que tem como Relator o Senhor
Senador Pedro Simon que solicitou que avocasse o seu
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parecer sobre a matéria". A Presidência defel:e a solicitação do Senhor Senador Hélio Gueiros·e
concede a
palavra para ler o referido parecer. Lido o parecer que
conclui favoravelmente ao projeto, a Comissão o aprova, por unanimidade de seus membros presentes. Em decorrência da ausência do Relator dos itens seTs- nove os
mesmos ficam adiados, por determinação da Presidência. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a r~tiliião,
lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata qúc!; Ilda e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente. - Jutahy Magalhães.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
6f Reunião, realizada em 12 de maio de 1983.
Ãs onze horas do dia doze de maio de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, na Alá
Senador Alexandre Costa, presentes os SerihOi-"eS Semidores Jutahy Magalhães- Presidente, Belvfdio Nunes,
Hélio Gueiros, Gabriel Hi!rmes, João Ca-lmon e Albano
Franco, reúne-se a Comissão de LegislaÇão Social. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Carlos Chiarelli, Altevir Leal, Fernando Hen~
rique Cardoso, José lgnãcio e a Senhora Senadora Euni~
ce Michiles. Havendo nú~ero 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, a Presidência concede a palavra ao Senhor
Senaaor Albano Franco para emitir os dois únicOS íteils
da pauta, dos quais é o Relator. Com a palavra, o Senhor Senador Albano Franco emite o seu pareCer sobi-e
o item um- Projeto de Lei da Câmara n~' 53, de 1982,
que "acrescenta parágrafo ao- art. 469 da CLT, apfovada pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de 19 de mai-o de 1943".
Não há debates, e a ComisSão, por urianiinidâde Oe seus
membros presentes, aprova o parecer do Relator, que
conclui contrariamente ao projeto. Ainda cOm a palavra,
o Senhor Senador Albano Franco relata o item dois Projeto de Lei da Câmarã n9 32, de 1982, que "Altera
dispositivo da Lei n~" 4.769, de 9--de seteffibro de 1966,
que dispõe sobre o exercício da profissão de TéCnico de
Administração, e dâ outras providências". Lido o pare-.
cer do Relator, que conclui contrariamente ao projeto, a
Presidência defere a soliciütção dê Vista formuíada PelO
Senhor Senador Hélio Gueiros. Ari.íes que fosSeni encerrados os trabalhos da reunião, o Senhor Senador Hélio
Gueiros deVolve à Presidência, senl aPresentar voto escrito, o Projeto de Lei da Câmara n9 36, de 1981, que
·~Assegura direitos aos- Cm pregados no -C.ãso de falência
ou concordata da empresa", objeto de solicitação de Vista na reunião anterior. Afirma Sua Excelência qÚe depois de um minucioso estudo sobre a matéria COncorda
plenamente com o parecer contráriO do Senhor senador
Ciulos -Chiarellí~ Relatai "da riuité(ia. A Presidêndci- informa que o Senhor Senador Carlos Chiarelli está ausente, mas como a matéria jã é do conhecimento desta Comissão e não havendo nenhuma objeção por parte dos
membros presentes, a mesma é colocada em discussão e
votação, Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Senhor Senador Carlos Chiarelli. Nada mais havendo a tratar, enCerra-se a reunião,
lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente. - Jutahy Magalhães.

a

Municípios, com Presença dos Senhores Senadores Almir Pinto, Alfredo Campos, Gaivão Modesto, José Uns,
Benedito Ferreira, Lomanto Júnior, Jorge Kalume e Be-.
nedíto_ Canelas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Carlos Lyra, João Lobo, Carlos Alberto, ~orge Bornhausen, Mário Maia, José Ignãcio,
Maree~o Miranda, Eneas Faria e Nelson_ Çaineiro.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente de-.
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
reunião anterior~ que ~ ditdi cáino 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
Mensagens Presidenciais: I) Mensagem n~ 49, de 1983,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado F~eral, proposta do Senhor Ministro
da Fa;z:enda, par-a que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itiquira (MT), a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 81.123.270,29 (oitenta e um milhões,
cento e vinte e três mil, duzentos e setenta cruzeiros e
vinte e nove centavOs). Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer:- favorável. Aprovado por unanimidade.
2) Mensagenl n" 6, de l9B2, de Senhor Presidente da
República, subri-Ietendo à aprovação do Senado Federal,
ptoposta- do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
au.tórizada a Prefeitura Municipal de Barro~o (MG) a
contratar operação de crédilo -no valor de CrS
-17~A5l4.600,00 '(cC!nto e setenta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros). Relator; Senador Alfredo Campos. Parecer: Favorável. Aprovado por
unanimidade. 3) Mensagem n~" 242; 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
Chapada dos Guimarães (MT) a contratar operação de
crédito no valor de "CrS 127.877.086,90 (cento e vinte e
sete milhões,. oitocentos e setenta e sete mil, oitenta e seis
--crUzeiros e nov-enta centavos.) Relatar; S~nador BeneditO Can-elas. PãfeCer: fitvcirávet. AprOvado por unanimidade. 4) Mensagem nq 246, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado
F_ederal_, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
'que seja autorizaâa_ a Prefeitura Municipal de Poxoréo
{MT) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
85~668:358,73 (oiteri'ta e cinco inilhÕes, seiscentos e sessenta e -o1tó mil,- trezetitos e cinqUenta e oito cruzeiroS e
--setenta e três centavos). Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
5) Mensagem nº 149, de 1982, do Senhor Presidente da
-República, submetendo à aprovação dO Senado Federal,
propos~a do Senhor Ministro da Fazenda, para qlle seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Ponta Porã (MT} a
-- c·ontrãtar- Opei'ação de crédiTO·- no valor --de CrS
82.687.033,17 (oitenta e dois mílhões, seiscentos e oitenta
e- sde mil, trinta e três cruZeiros dezesset~ :centavos).-Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorâvel.
Aprovado por unanimidade.

e

COMISSÃO DE MUNICIPIOS
s~ Reunião, Ordinária,
realizada no dia 28 de abril de 1983.

_ A seguir, o Senhor Presidente comunica ao plenário
que, por sugestão do Senhor Senador Jorge Bornhausen,
membro titular da Comissão, convidou o Doutor Pedro
Paulo de Ulysséa, Secretário de Articulação dOs Estados
e Municípios (SAREM) da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, para participar da reunião
da Comissão, a se realizar no dia doze do corrente, convite, que foi aceito 1 conforme Ofício SAREM n'i' 229/83.
Proposta aprovada por unanimidade.

Âs onze horas do dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Presidente, r-eúne-se a Comissão de

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavnindo eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da·
Comissão, a presente Ata que,-lida e aprovada, serâ assi-.
-nada pelo Senhor Presidente.
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COMISSÃO DE FINANÇAS
2• Reunião, realizada em 14 de abril de 1983.

Ás dez J;tora_s do dia _quatorze de abril de mil_ novecentos e oiteilta e três, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Itamar Franco, Presidente,
Gabriel Hermes, Saldanha Derzi, Jutahy Magalhães,
Jorge Bornhausen, José Fragelli, Jorge Kalume, Lourival Baptista, Virgílio Távora, João Cástelo e José Lins,
reúne·se a Comissão de Finanças. DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Amaral Peixoto, Amaral Fu,rlan, Albano Franco, Guilherme
Palmeira, Roberto Campos, Pedro Simon, Severo Gomes, Fábio Lucena e Roberto Saturnino. Ao constatar a
existência de número regimental, o Senhor Presidente
declara abe~tos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada como aprovada. A seguir
são apreciadas as seguintes proposições: I) Projeto de
Let do Senado nl' 240/82~DF- Autoriza o Governo do
Distrito Federal a contratar empréstimo interno destinado à melhoria das características técnicas de Estradas ViM
cinais. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: Favorãvel. Conlusão~ Aprovação do parecer; 2) Projeto de Lei
da Câmara n., 13/81- introduz alterações na Lei n"~605,
de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias fe-.
riados civis e religiosos". Relator: Senador José Fragelti.
Parecer: PeJa audiência da Comissão de Economia: Conclusão: Aprovação do parecer; 3) ofiCio ''S" n~" 13/82Do Sr: Governador do Estado de Minas Gerais, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar
operação de empréstimo eltterno no valor de até USS
80,0 milhões de dólares, a serem aplicados em programas
de investimentos. Relator~ Senador José Fragelli. Parecer: Favorâvel, na forma do Projeto de Resolução apresentado. Conclusão: Aprovação do parecer; 4) Projeto
de Lei da Câmara n9 44/81 -Veda aos veículos de comunicação de" massa (rádio, televisão, cinema, jornais,
revistas, cartazes, anuários ou qualquer tipo de publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de anúncios
e de coriletciais qUe não sejam negociados, produzidos,
criados, filmados, grava~os, copiados -imagem e som
- por profissionais e empresas brasileiras. Relator: Senador José FrageUi. Parecer: Favorável. Conclusão:
Aprovação_ -do . parecer. 5) Projeto de Resolução n9
183/81- Autoriza o Governo do Estado do Río Grande do Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove
mithões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Gabriel Hermes: Parecer: Contrário.
Conclusão: Aprovação do parecer; 6) Proieto de Lei do
Senado nQ 261/Sf .=...Altera c artigo 37, da Lei n~' 3.&07,
de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência
SociaL Senador: Gabriel Hermes. Parecer; Favorável.
COnclusão: Aprovação do parec6r; 7) Proje_to de Lei da
Câmara n'i' 107/82- Autoriza a incorporação da Faculoaa:e de ServiçO Social, da Fundação Vidal Ramos, à
Universidade Fe~eral de Santa Catarina. Relator: Senador Jorge Bornhausen, Parecer: FavoráveL Conclusão:
Aprovação do parecer; 8) Projeto de Lei da Câmara n9
39/81 -Altera dispositivo da aposentadoria da Lei Orgânica da Previdência Socíal. Relator: Senador Virgílio
Tãvora. Parecer: Contrário. Conclusão: Aprovação do
parecei'; 9) Projeto de Lei_da Câmara n9 12/81 -Altera
a redação da Lei n~" 6.179, de ll de dezembro de 1974,
que "1nstituí amparo previdenciârio para maiores de setenta anos de idade e para inválidos e dá outras providêncfas". Relator: Senador Joi'ge Kalume. Parecer: Contrãrio. Conclusão: Aprovação do parece-r. 10) Ofício ..S..
n9 36/81 -Do Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando autorização do Senado Federal,
para contratar operação de empréstimo externo no valor
de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos), destinado a Programa de Investimento da-

1950 Terça-feira -24

quele Estado. Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: Favorãvel, na forma do Projeto de Resolução apresentado. Conclusão: :Aprovação do parecer. Esgotada a

pauta, o Sr. Presidente sugere a mudança dos dias de
reunião da Comissão para às terças-feiras, às 10:00 horas, devido a grande dificuldade de se conseguir "quorum" para a abertura dos trabalhos. Colocada em discussão a sugestão do Sr. Presidente, o Senador Gabriel
Hermes discorda da mudança dos dias de reunião, devido ao fato de. que nesses dias jã eXistem marcã.das duas
outras ComiSsões. Após a discussão o Sr. Presidente
conc-orda com a permanência do dia e da hora das reuniões a título de experiência. Em seguida, o Senador José
Lins usa da palavra para solicitar ao Sr. Presidente a inclusão na pauta da Mensagem n9 70/83. O Sr. Presidente
após prestar explicações ao Senador José Lins, determina a inclusão da Mensagem n'i' 70/83 para a próxiina reunião. Nada mais havendo a tr_atar, encerra-se a reunião,
lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da
Comissão, á presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

3• Reunião, realizada em 28 de abril de 1983
As dez horas do dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e três, na- Sala de reuniões da Comissão,
presentes os Senhores Senadores José Lins, VicCPresidente, no exercício da Presidência, Jorge Kalume,
Amaral Furlan, Hélio Gueiros, Saldanha Derzi, Affonso
Cama:i'go, Guilherme Palmeira~ -Gabriel Hermes, Severo
Gomes e Amaral Peixoto, reúne-se a Comissão de Finanças.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Jorge Bornhausen, Albano Franco,
João Castelo, Jutahy Magalhães, Roberto Campos,
Virgílio Távora, Itamar Franco, José Fiagelli, Pedro Simon, Fâbio Luce-na e -Roberto Saturnino.
Ao constatar a existência de 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, são apreciados as seguintes proposições:
Projeto de Lei da Câmara n'i' ~0(82 - Dispõe sobre
portadores de pneumoconiose em fãce da Legislação acidentãria.
Relator: Senador Amaral Peixoto
Parecer: Favorável
Cõnclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara n9 79 fg2 - AUtoriza a
doação ao- Estado de Goiás, do imóvel que menciona, no
Município de Pedro Afonso, naquele Estado.
Relator: Senador Gabriel Hermes
Parecer: Favorãvel
Conclusão: Aprovação do pare_cer.
Projeto de Lei da Câmara nq 139/82-:....:..:-AuToiizS. ovalor da pensão instituída pela Lei n9 3.130, de 3 de maio
de 1957.
Relator: Senador Gabriel Hermes
Parecer: Favorãvel
Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei do Senado n9 96/80 - Dispõe sobre a
participação dos servidores nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que menciona; e Projeto_ de Lei do
Senado-nç -119/80 '-'-'---Assegura--a-part-icipação -dos-çmp-regados na direção das empresas públicas e sociedades de
economia mista.
Relator: Senador Virgílio Távora
Parecer: Favoravel ao PLS n'i' 96(80 e pda prejudicialidade do PLS n9 129/80.
Conclusão: Vista ao Senador Gabriel Hermes.
Oficio "S" n<;> 23/82 --Do Sr. Prefeito do MunicípiO
de Mauá, Estado de São Paulo, solicitando autorização
do Senado Federal para contratar operação de emprêsti-
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mo externo no valor de US$ 4.000.000,00 (quatro milhões de dólares norte-americanos), destinado ao Programa de_ Investimento Urbanos naquele :rvt:unicfpio.
Relator: Senador Severo Gomes
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução
apresentado.
ConclUsãO: -Vista ao seriador Amaral Furlan.
Mensagem n'i' 70/83- Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome
do Senhor Alberto Hoffmann para exercer o cargo de
MínistrO do Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministfo Henrique de La
Rocque Almeida.
Relator: Senador Amaral Peixoto
Conclusão:._ Apreciada em reunião secreta.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Presidente.
4• Reunião, realizada em 5 de maio de 1983
Ás dez horas do dia crnco de _maio de mil novecentos e
oitenta e três, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Seilhõres Senadores Itamar Franco, Presidente,
Jutahy Magalhã~_. Gabrjel Hermes, Rol?erto Campos,
José Lins, Jorge Kalume, Guilherme Palmeira, Jorge
Bornhausen, Virgílio Távora, Affonso Camafgo, Severo
Gomes, pedro Simon e Carlos Lyra, reúne-se a Comissão de Fiqanças. Deixam de comparecer, por motivos
justificado, os SenhoreS _S~nadores, Amaral Peixoto,
Amaral Furlan, Albano Franco, João Castelo, José Fragelli, Fâbi~ Lucena e Robe~to Saturnino. Ao constatar a
existência de 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
apreciadas as seguintes proposiçõeS: Projeto de Decreto
Legislativo n9 36/81--: CD.---:- Hom~lga a ato do Conselho_ Monetário Naciçmal que autorizou emissões adicionais de_ papel-moeda em 1980, até o limite de CrS
70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na forma de legislação effi vigor. Relator: Senador Jorge Bornhausen, Parecer;_ Favorãve!. Conclusão: Aprovação do
parecer. Projeto de Lei da Câmara n<;> 75/82 - Autoriza
o Jnstituto Nacional de Coloniz~ç~o e Reforma Agrária
--INCRA, a vender, em concorrência, o fmóvel que me~
ciona, de sua propriedade. Relator: Senador_ José Lins:
Parecer: Favorável. Conclusão: Aprovação do parecer.
Projeto de Lei da Câmara o\' 92/82- Autoriza o Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA, a doar o
imóvel que menciona. Relator: Senador Gabriel Hermes.
Parecer Favorável. Conclusão: Aprovação do Parecer.
Projeto de Lei da Câmara n'i' _79 (81 - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de aplicação em projetas- específicos dos
crité:i'íos e financiamentos de organismos governamentais e daqueles provinientes de incentivos fiscais. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: Favorável ao projeto e à Emenda n9 01-CE. Conclusãq: Vista ao Senador
Gabrief Hermes. Projeto de Lei do Senado n<;> 96/80 Dispõe sobre a participação dos servidores nos órgãos de
direção e fiscalização das entidades que menciona; e Projeto de Lei do Senado n9 129/80 - que """"assegura a participação dos empregados na direção das empresas
públicas e sociedades de economia mista". Relator: Senador Virgílio Távora. Parecer: Favorâvel ao PLS n9
96j&O,-e peia p-rejudicíaiídaàe do PLS n" i29j80:Condusào: Usam Qa palavra, para discurtir o projeto, os seguintes Senadores: Roberto Campos- Opina COnfrariamente ao projeto por entender que a participação dos
servidores na direção das empresas irá acarretar pressão
dos próprios funcionários por melhores situações, causando assim, embaraços à direção superior. Jutahy Magalhães - Manifesta opinião favorável ao projeto, entendendo que a escolha serã feita pelos sócios majoritários, dentre os funcionários que mais se destacarem nas

empresas. Virgflio Távora- Que a aprovação do projeto somente engrandecerá esta Casa. Jorge Bornhausen
-Na mesma linh"a de consideração do Senador Jutahy
Magalhães, aprova o projeto, entretanto, a necessidade
de uma melhoria em seu aspecto geral. Encerrada a discussão, o Sr. Presidente coloca em votação a matéria,
que é aprovada com votos vencidos dos Senadores Roberto Campos e José Lins. Projeto de Lei do Senado nt
13/80 - Estabelece abatimento nos preços de derivados
de petróleo e do álcool quando destinados ao consumo
próprio de motoristas profissionais autônomos. Relator:
Senador Severo Gomes. Parecer: Favorável ao projeto e
à EmenQa n9 01-CME. Conclusão: Na discussão da ma·
téria Q_S_enador Roberto Campos se manifesta contrariamente à aprovação do projeto, entendendo que o beneficio não se darã somente aos motoristas de t~xi, pois, a
fiscalização pOt parte do Govérno ficará multO dificil.
Em seguida, usa da palavra o Senador-Gabriel Hermes
para lembrar que o Senhor Presidente da República,
através de um Decreto, jã beneficiou estes motorista,
portanto vota contrário ao projeto. Encerrada a discussão e posta em votação a matéria, é a mesma aprovada
com votos vencidos dos Senadores Roberto CampOs,
Gabriel Hermes e Carlos Lyra. Nada mais havendo a
tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi9ente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
4• Reunião, realizada em 23 de

mar~o

de 1983.

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e três d1=
março de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, sob a Presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e
Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Helvfdio Nunes, AJfredo Carilpos, Hélio Gueiros, José Fragelli, Guilherme Palmeira, Carlos Chlarelli, Martins Filho, Aderbal Jurema, Odacir Soafes,-Marcondes Gadelha e Carlos
Alberto.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
SenadoreS Amaral Fu,rlan, Josê Ignãcio. Pedro SimOn e
Enéas Fari-as.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos e dispensa a leiturã da Aia da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item 2. Oficio "S"- n9 32, de 1982, do Sr. Preside-nte do
Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado
Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinãrio n9 95.914-9, dõ- Estado de São
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n'
38, de 6 de dezembro de 1977, do Município de Nova
Granada, daquele Estado. Relator: Senador Odacir Soares. Parecer: Fayorável, nos termos do Projeto de Resolução que oferece. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por
unanimidade. Item 3. Projeto de Resolução da Comissão
de Economia à Mensagem n<;> 369, de 1981 (Mensagem n9
564, de 1981, na origem), do Sr. Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
âo St. Ministro da-Fazend-~Çparã qUe seja-aU.toilzaaa a
Prefeitura Municipal de ltaueira (PI), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.619.000,00. Relator:
Helvídio Nunes. Parecer: Favorável, porconstitucionàl e
jurídico. _Não haVendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer que é aprovado, por unanimidade.
Item 4. Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 1982 (Projeto
de Lei n9 4.939-C, de 1981, na Câmara -doS Deputadõs),
que dispõe" -Sobre-segUrança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funciona-
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minhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigrámenta das empresas particulares que exploram serviços
de vigilância e de transPorte de valores, e dã outras proficas- e do acórdão proferidO pelo Supremo Tribunal fevidêncías. Autor: Podá Executivo. Relator: .Senador
deral nos autos do Recurso Extraordinário n9 98.583-2,
Aderbal Jurema. Parecer: Favorável, por constitucional
do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucioe jurídico, e contrário à Emenda n'i' 1, de~autoriã. do Senalidade do artigo 223 do Código Tributário do MuniCínador Roberto Saturnino. Não havendo discussão, o Sr.
pio de Paraguaçu Paulista, Lei n9 1.131, de 13 de de-Presidente põe em votação o parecer que é aprovado por
zembro de 1971. Relator: Senador Murilo Badaró. Pare-unanimidade. Item 5. Projeto de Resolução n~' 160, de
cer: Favorável, por constitucional e jurídico, na forma
1982, que altera a lotação de Gabinete do Senado Fededo Projeto de Resolução que apresenta._ Não havendo
ral. Autor: Comissão Din~tora. Relator: Senador Mardiscussã,o, o Sr. Presidente põe em votação o parecer que
tins Filpo. retirado de Pauta o projeto, a pedido do reé aprovado por unanimidade. Continuando, o Presidenlator. Item 6. Projeto de Lei da Câmara n~' 15, de 1981
te em exercício, Senador José Fragelli, passa a presidên(Projeto de Lei n'i' 1.909-B, de 1981, na Câmara dos De-cia ao Sr. Senador Murilo Badaró, que informa aos deputados), que acrescenta parágrafo ao artigo 129 do Cómais membros da Comissão, haver sobre a mesa. uma
digo Penal, instituído pelo Decreto-lei n~ 2.848, de 7 de
pauta extra. Passa-se, assim, a apreciação das seguintes
matérias-:- Item 1. Projeto de Lei do Senado n9 240, de
dezembro de 1980. Autor: Deputado Jo_sé de Castro
Coimbra. Relãtor: Senadõr Marcondes Gadelha. Pare1982-DF. Mensagem n"' 265, de 1982 (Mensagem n9 502
cer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havende 1982, na origem), que autoriza o Governo do Distrito
Federal a contratar empréstimo interno destinado à medo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer
lhoria das características técnicas de Estradas Vicinais.
que ê aprovado, por unanimidade. Item 7. Projeto de Lei
do Senado n"' 59, de 1982- Complementar-, qUC ill- Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: Favorãvel,
traduz alteração na Lei Complementar n\' 11, de 25 de
por constitucional e jurídico. Não havendo disc!lSsão, o
maio de 1971, que instituiu o PRORURAL. Autor: SeSr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
nador Nelson Carneiro. Relator: Senador Martins Filho.
por unanimidade. Item 2. Projeto de Decreto Legislativo
Parecer: Contrário, quanto ao mérito, por injurídica e
n'l 240, de 1982, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar.
inconstitucional. Posto em votação o parecer, é o mesmo
Autor: Senador Passos Pôrto. Relator: Senador Helvfdio
aprovado, votando com restrições os Srs. Senadores
Nunes. Parecer: Favorável por constitucional e jurídico.
Helvfdio Nunes, Aderbal Jurema e José Fragelli. Item S.
Colocado em discussão o parecer, o Sr. Senador Martins
Projeto de Resolução da Comissão -de Economia à MenFilho pede vista do projeto, que é deferida pela Presidên-sagem n9 178, de 1982 (MCnsagem n9 354, de 1982, na
cia.
origem), do Senhor Presidente da República, submetenNada mais havendo a tratar, encerra-se, lavrando eu
do à aprovação do Senado Federal, proposta do MinisRonald Cavalcante Gonçalves, Assistente_da Comissão,
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo
Municipal' de São Paulo (SP), a contratar operação de
Sr. Presidente.
crédito no valor de Cr$ 503.460.012,06. Relator: Senador
Amaral Fu,rlan. O Sr. Presidente, Senador Murilo Bada5' Reunião realizada em 6 de abril de 1983
ró, face a ausência do relator, redistribui o projetO ao Sr.
As nove horas e trinta minutos do dia seis de abril de
Senador Aderbal Jurema, que emite parecer favorável,
mil novecentos -e oitenta e três, na Sala da Comissão, sob
por constitucional e jur_ídico. Não havendo discussão, o
a-presidência
do Sr. Senador Murilo Badaró, Presidente,
Sr. Presidente põe em votaçãO a inatérüi, que é apfoVãda
riúm!-se a Comissão de Constituição e Justiça com aprepor unanimidade. Item 10. Ofício "S" n9 31, de f982
senÇa dos Srs. Senadores Benedito Canelas, João Cal~
(Ofício n\' 136-PjMC de 1982, na -Origem), do Senhor
mon, José Frj!gelli, Martins Filho, Helvídio Nunes,
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando
Aderbal Jurema, Alfredo Campos, Guilherme Palmeira,
ao Senado Fe~eral, cópias das notas taquigráficas e do
Hélio GUeiros, Carlos Alberto, Amaral Furlan, Pedro
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
- SirTion, Carlos Chia_relli e Enéas F~rias.
autos do Recurso Extraordinário n"' 95.784-7, do Estado
Deixam de comparecer, por motivo justificado os Srs.
de MinaS Gerais, o qual declarou a inconstitucionalidaSenadores Marcondes Gadelha, Odacir Soares e José lgde do§ 19, I e3, da Cláusula Primeira, do Convênio ICM
nácio:n944, de 7 de dezembro de 1976, e do artigo 2~> § 19,1 e 3,
Havendo número_regimental, o Sr. Presidente declara
da Portaria n"' 313, de 29-12-76~ do Diretor da Receita
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reuEstadual de Minas Gerais. Relator: Senador Marcondes
nião anterior, que é dada como aprovada.
Gadelha. Parecer: Favorável, na forma do Projeto de
A Seguir, passa-se à apreciação das matérias constanResolução qUe a·prese~ta. Não havendo discussão, o Sr.
tes da Pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presid~nte.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado,
Item 1. Projeto de Lei da Câmãra n9 126, de 1982 (Projepor unanimidade. Prosseguindo~ o Sr. Senador M urilo
to de Lei n"' 1.226-B, de 1979, na Câmara dos D~puta
Badaró, passa a presidência ao-Si. Sen-adOr JOsé F!agem,
-dos),
que dá nova redação ao artigo 3~> e revo_ga o artigo
para relatar o Item 1 - Projeto de Lei do Senado n' 280,
- 59 e seu parágrafo .úiüco do Decreto-lei n\' 1.075, de 22 de
de 1977, que institui o volO Dístrital e dá outras provijaneiro de 1970. Autor: Deputado Freitas Nobre. Rela- _
dências. Autõr: Senador José Sarney, anexado ao Projetor: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por
to de Lei do Senado n9 233, de 1979, que institui O sistew
constitucfcinal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
ma eleitoral misto e dâ outras providências. Autor: SenaPresidente põe em votação o parecer, que é _aprovado
dor Tarso Outra. Relator: Senador Murilo Badaró. Papor unanimidade. Item 5. Projeto de Lei do Senado n~>
recer: Favorável, na forma do Substitutivo que oferece.
158, de 1982- Complementar-, que veda a ins_tituição
Com a p~lavra, o Relator pede que seja sobrestada a traou majoração de tributos por Decreto-lei e dá outras
mitação dos projetas em discussão, tendo em vista já haprovidências.
Autor: Senador Itamar Franco. Relator:
ver na Câmara dos Deputados, um projeto dispondo
Senador Carlos Chiarelli~ Parecer: Contrário, por in~
sobre a mesma matéria, de autoria do Poder Executivo.
constitucional e injurídica. Colocado em discussão o paO Sr. Senador Hélio Gueiros discorda do relator, aleganrecer, o Sr. Senador José Fragelli pede vista do Projeto,
do que neste caso o Poder Legislativo ficaria a mercê do
que é deferida pela presidênci8.Item6. Projeto de ResoPoder Executivo, e pede que seja votado o Substitutivo
lução da Comissão de Economia à Mensagem n9 254, de
apresentado. Continuando, o Sr. Senador Ãderbal Jure-1982 (Mensagem n9 483, de 1982, na origem),_do Senhor
ma pede vista dos projetas, que é deferido pelo PresidenPresidente da República, submetendo à aprovação do
te em exercido, Senador José Fragelli.Item 9. Oficio "Sn
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenn9 2, de 1983, (Oficio n9 2-P7MC de 1983, na origem), do
da, para que seja autorizado o Governo do Estado do
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, enca-

e.
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Piauí, a contratar operação de crédito no valor de CrS
63.634. 169,00. Relator: Senador Helyídio Nunes. Parecer: favorável, por_constitt,tcional e jurídico. Não havendo discu1>são, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que é-aprovado por unanimidade. Item 7. Ofício "S" n9
24, de 1982 (Oficio n~> 112/P-MC, de 1982, na origem),
do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigrâficas e do acórdã-o proferido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Recurso Extraordinãdo n9 96.8474, do Estado de São -Paulo, o qual declarou a inconstitucionalida4_e da Lei n"' 239, de 26 de setembro de 1978, do
Município de Queiroz (SP). Relator: Senador Carlos
Chiarelli. Parecer: favorável, na forma do Projeto de Resolução que apresenta. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item S. Oficio "S" n9 30, de 1982 (Ofício n9 126-PjMC, de 1982, na origem), do Senhor Presidente do !)upremo Tribunal Federal, encaminhando ao
Senado Federal, cópias das notas taquigrâficas e do
acórdão p-rOferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário n9 97.137-8, do Estado
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucíonalidade do
artigo 5"' da Lei n~> 253, de 2 de dezembro de 1977, do
Município de Populina, daquele Estado. Relator: Sena-dOr Gu-ilherme Palmeira. Parecer: favorável, na forma
do Projeto de Resolução que apresenta. Não havendo
discussão, o Sr. Presi_dente põe em votação o parecer,
cfue é aprovado por unanimidade. Item 9. Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n' 244,
de 1982 (Mensagem n\' 473 de 1982, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
- do Senado Federal, pro-posta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Maringâ (PR), a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 734.671.283,31. Relator: Senador Martins Fi- lho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o Parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 11.
Projeto de Decreto Legislativo n\' 22 de 1982, que dispõe
sobre o pecúlio parlamentar. Autor: Senador Passos
Pôrto. Relator: Senador Helvídio Nunes. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que ê
aprovado por unanimidade. Item 12. Projeto de Decreto
Legislativo N9 38, de 1981 (Projeto de Decreto Legislativo n~> 112-B, de 1981 na Câmara dos DepUtados), que
aprova o texto do tratado de Delimitação Marítima en~
tre a República Federativa do Brasil e a República Francesa, concluído em Paris, a 30 de janeiro de 1981. Relator:- Senador Martins Filho. Parecer: Favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
- por unanimidade. Item 13. Projeto de Decreto Legislativo n9 36, de 1981 (Projeto de Decreto Legislativo n999-A
de 1981, na Câmara dos deputados), que homologa o ato
do conselh9 Monetá,rio Nacional que autorizou emissões
adicionais de Papel-moeda em 1980, até o limite de Cr$
70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), na forma da legislação em vigor. Relator: Senador Carlos
Chiarelli. Parecer: favorável, por constitucional ejurídi~
co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanirriidade. Item
16. Projeto de Lei da Câmara nll 127, de 1981 (Projeto de
Lei n9 2.592-B de 1980, na Câmara dos Deputados), que
acrescenta dispositivo ao artigo 487 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de
J9 de maio de 1943, dispondo sobre a concessão de aviso
prévio da despedida indireta. Autor: Deputado Nilson
Gibson. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: contrário quanto ao mérito. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado,
por unanimidade. Item 17. Projeto de Lei da Câmara n"'
109, de 1982 (Projeto de Lei n9 80 de 1979, na Câmara
dos Deputados), que estabelece normas para a concessão
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do beneficio da Assistência Judiciária na Justiça do Trabalho. Autor:- Senador Helvídio Nunes. Parecer: con·
trário por inconveniente. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em Votação o -part!(!er, que é aprovado
por unanimidade.
Por deliberação da presidência, são adiados, em face
da ausência dos Srs. relatores o PLC no;. l09, de 1981;
PLC n111l5, de 1982; PLS n'~-03, de 1983; PLS n9 199, de
1981; PLS n• 02, de 1983 e PLS n• 23, de 1982.
Prosseguindo, o Sr. Senador Murilo Sãdaró, passa a
presidência ao Sr. Senador José Fragelli, para relatar as
seguintes matérias: Item 4. Projeto de Lei da Câmara n9
73, de 1982 (Projeto de Lei n~' 3.257-B de 1980, na Câmara dos Deputados), que acrescenta parág-rafo ao artigo l9
da Lei n' 6.251, de 8 de ou_tu_br_o_ de 1975, "institui nor~
mas gerais sobre desportos, e dá outras providências". ,
Autor: Deputado Inocêncio Oliveira. Relator: Senador
Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucíOii-al e
jurídico. _Não havendo discussão, o Sr. Presidente em
exercício, põe em votação o parecer, que é-aprovado por
unanimidade. Item 10. Projeto de Resolução da COmis~
são de Economia à Mensagem n9 6, de 1982 (mensagem
n'>'048, de 1982, na origem), do Senhor Presidente daRe-pública, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Barroso (MG), a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
173.514.600,00. Relator Murilo Badaró. Parecer: favorá~
vel, por constitucional e jurídico. Não havendo discus~
são, o Sr. Presidente_em exercício, põe em votação o pa~
recer, que é aprovado por unanimidade.
Continuando, o Sr. Presidente em exercício, Senador
José Fragelli, passa a presidência ao Sr. Senador Murilo
Badaró, que informa aos demais membros da Comissão,
haver sobre a mesa uma Pauta extra. Passa~se, assim, a
apreciação das seguintes matérias; Item l. Projeto.de Re-solução n<;~ 160, de 1982, que altera a lotação de gabinete
do Senado Federal. Autor; Comissão Oiretora. Relator:
Senador Martins Filho~ Parecer: Favorável ao projeto e
as emendas de n~'s 1 a l, na for-ri:ia do substitutivo que
apresenta. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que é provada por unanimidade.
Item 2. Projeto de R~a]ução da Comissão de Econotriia
à Mensagem n' 44, de 1983 (Mensagem n9 665, na ori~
gem), do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, para que seja autorizado
o Governo do Estado de Mat_o Grosso a contratar ope~ ~
rações de crédito no valor de Cr$ 717.785.762,58. Relator: Senador Benedito Canelas_,_ Parecer; Favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 3.. Projeto de Lei do Senado n9
19, de 1982, que dá nOva redação ao artigo 370 do Códi~
go Civil. Autor: Senadora Laélia de Alcântara. Relator;
Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável, por cons~
titucional e jurídico. COlocado em votação o parecer, o
Sr. Senador Hélio- Gueíros pede vista ôO-prcijeto, que é
deferido_ pela presidência.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, la~
vrando eu Ronald Cavalcante Gonçalves. Assistente da
Comissão; a presente Ata, ·que lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
6~

Reunião realizada em 13 de abril de 1983.

Às nove horas e trinta minutos do dia treze de abril de
mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, sob
a presidência do Sr. Senador Murilo Badaró, Presidente,
reúne~se a ComisSãode COnstituição e Justiça, com a
presença-dos Srs. Senadores José Ignácio, Carlos Alber~
to, Helvídio Nunes, Martins Filho, Hélio GueiroS, Alfre-do Campos, Pedro Simon, Aderbal Jurema, Guilherme
Palmeira, José Fragelli, Carlos Chiarclli, Benedito Cane-las e Marcondes Gadelha.

-

Deixam de comparecer, por motivo justificaOci; os Srs.
Senadores Amaral Furlan, Odacir Soares e En-éaS Faria.
Havendo -nÓ-~ero ~mental, o Sr. Presid~nte declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reu~
nião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, o Sr. Presidente torna a reunião em carâter
secreto para apreciar a primeira matéria da pauta: Item
t. Mensagem n' 73, de 1983 (Mensagem n' 124, de 1983,
na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Doutor Antonio Lamarca, para exercer o cargo -de Ministro
do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada a
magistrado da Justiça do Trabalho, decorrente da apo~
sentado ria do Ministro Thélio da Costa Monteiro. Rela:
tor: Senador Aderbal Jurema. Parecer: apreciado em
reunião secreta.
Reaberta a reunião, continua a apreciação da pauta.
Item 2. Projeto de Resolução n' 1, de 1983, que dá nova
redação ao artigo 137 do Regimento Interno e fixa em 48
(quarenta e oito), horas _o prazo para a Comissão de
ConstituiçãO e Justiça opinar sobre recursos contra deci~
são da Presidência. Relator; Senador Helvídio Nunes.
Parecer: Coniráúõ; por inconveniente. Posto· em votação
-o parecer, é o mesmo aprovado, votando vencido os Srs.
Senadores Pedro Simon, Hélio Gueiros, José Ignácio,
Alf~edo Campos e José Fragelli. Item 3. Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n' 242, de
1982 (Mensagem n9 471 de 1982, na origem)~ do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
Sen.ado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
--Chapada dos Guimarães (MT), a contratar operação de
5=rédj_to no_ vaJ~_r_ de Cr$ I 27 .&77 .086,90. R~lator: Senador
Benedito Canelas. Parecer: favorável por constitucional
e jurídíco. Não -havendo discussão, o Sr. Presidente põe
enl votaçãO o Parecer, que ê .!provado por unanimidade.
Item 4. Projeto de Resolução da Comissão de Economia
à Mensagem n949, de 1~83 (Mensage'!l n9 70, de 198~),
do Senhor Presidente da República, sÕbm~tendo à a pro-_
vaçãO do Senado Federal, proposta do senhor MiniStro
da Fa.ienda, para·que Seja- autorizada a Prefeitura Municipal de Ttiquira (MT), a contratar operação de crédito
no valor de CrS 81.123.270,29. Relator: Senador José
Fragelli. Parecer: favorável, por conStitucional e juiídico_: Não havendo discussão, o Sr. Presidente, põe em vo~
tação Opa-recer, que é aprov3.do por unãnimidade. Item
6. Projeto de Resolução da ÇQmissão de -Economia à
~Mensagem n' 149, de t982 (MenSagem ri-9 281 de 1982,
na origem), do Senhor Presidente da República, subme-tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Se~
nhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Ponta Porã (MS), a COn-tfaiaroperação de crédito no valor de CrS 82.687.033,11: Rela~
tor: Senador José Fragelli. Parecer: favorável, por cons~
titudonal e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presi:
dente põe em votação o parecer, que é aprovado por
ürianimidade. Item 7. Ofício n9 SM/169, de 1983, do Senhor Presidente do Senado Federal, encaminhando notas taquigráficas relativas à decisão da Presidência, que
indeferiu a solicitação do Senhor Senador Murilo Badaró. Para que fosse votados em globo os diversos requeri~
mentos de desarquivamentos das proposiçõeS constãiltes
da Ordem do Dia. Relator: Senador Helvídio Nunes. Pa~
recer: favorável a decisão da Presidência do- Senado Fe~
dera!. Posto em votação o parecer, o mesmo é aprovado,
votando vencido o Sr. Senador Benedito Canelas. Item
8. Projeto de Lei da Câmara n<;~ 39, de 1982 (Projeto de
Lei n9 4.104~B de 1980, na Câmara dos Deputados), que
acrescenta parágrafo ao artigo 668, do Decreto~lei n9
3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo
Penal. Autor: Deputado Jorge Arbage. Relator: Senador
Martins Filho. Parecer: Favorável, por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
I tem 9. Projeto de Lei da Câmara n' _36, de 1982 (Projeto
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de Lei"n' 8f{~B de 1979, na Câmara dos Deputados), que
dispõe sobre a incidência da correção monetária nos de~
pósitos judici3.ís. Autor: Deputado Marcelo Unhares.
Retirado da pauta a pedido do relator, Sr, Senador Martins Filho. Item lO. Projeto de Lei da Câmara n!_8l, de
1982 (Projeto de Lei n9 3.490~B de 1980, na Câmara dos
Deputados), que altera a Lei n9 6.739, de 5 de dezembro
de 1979, que dispõe sobre a matrícula e o _registro de
imóveis rurais e dá oqtras providências. Autor: Deputa~
do: Osvaldo Melo. Relator; Sen~dor: Martins Filho. Pa~
recer: Favorável, por constitucionafe jurfciico_. Posto em
discussão o parecer, o Senador Aderbal Jurema solicita
vista, que é deferida pela presidência.
Prosseguindo o sr. Presidente, Senador Murilo Bada~
ró, passa-a presidência ao -Senador José Fragelli, parare~
!atar o Item 15. Projet_o de Lei do_Senado n9 280, de
1977, que institUi o votO Distrital c dá outras providências. AUtor: Senador José Sarney. Anexado ao Projeto
de Lei do Senado n9 233_, de 1979. Autor: Senador Tarso
Outra. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favo~ râvel, na forma do substitutivo que apresenta. Não ha~
Vendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o pare-cer, que é-aprovado, votam vencidos osSrs. Senadores
Pedro Simon, José lgnácio e Alfredo Campos.
Contí.il-uando, o Sr. Presidente em exercício, Senador
José .Fragelli, passa a presidência ao Sr. Senador Murilo
Badaró,
Por deliberação da Presidência, são adiados, em face
da ausência dos relatores, o PLC n' 103/81, PLC n9
92/SI, PLC n' 109/81, PLC n• 62/81, PLS n• 23/83, PLS
nl' 04-f83, PLS nf07j83, PLS n9 23./82- complementar,
PLS n• 03(83, PLS n• 02(83, PLS n• 19/83 e PLS n•
)99/81.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a Reunião, Ia~
yrando e1,1 Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da
--Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr, Presidente.
7~

Reunião, realizada em 20 de abril de 1983

Às noye horas e trinta minutos do dia vinte de abril de
mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, sob
a Presidência do_ Sr. Senador Murilo Badaró, Presidente,
reúne-se_ Comissão de Constituição e Justiça, com a
presença dos Srs. Senadores Martins Filho, José Ignáci~,
José Fragelli, Hélio Gueiros, Marcondes Gadelha, João
Calmon, Passos Pôrto, Benedito Canellas, Aderbal Jure~
mã e Alfredo Campos.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Helvídlo Nunes, Guilherme Palmeira, Carlos
Chiarelli, Carlos Alberto, Amaral Furlan, Odacir Soa~
res, Pedfli Síinon e Enéas Farias.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reu_nião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa~se à apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item L Projeto de Lei da Câmara n' 36, de 1982 (Projeto
_deLe] n9831-B/19, na CD). Dispõe sobre a incidência de
correção monetária nos depósitos judiciais. Autor: De~
putado Marcelo Unhares, Relator: Senador Martins Fi~
lho. Parecer: Favorável, na forma do Substitutivo da Comissão de Consütuição e Justiça da CÀmara dos Deputados. Não haveTido discussão o Sr. Presidente põe em
votação o parecer, que_ é aprovado por ummimitiade.
Item 5. Projeto de Leida Câmara n' 109, de 1981. (Proje~
to de Lei n9 337~C/79, na CD). Acrescenta parágrafo ao
artigo 791 da ConsoHdação das Leis do Trabalho. Autor: Deputado Freitas Nobre. Relator: Senador Marcondes Gadelha. Parecer: Favorável, por constitucional e
jurídico. Posto em votação o parec'er, é o mesmo aprovado, votando com restrições o Sr. Senador. José Fragelli,
vencidos os_Srs. Senadores Passos Pôrto e Benedito Ca~
nellas. Item 6. Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 1981.
(Projeto de Lei n9 422~B, de 1979, na CD). Altera a re-
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dação da alínea "P' do artigo 482 da Consolidação das
Leis do Trabalho. Relator: Senador José Fragelli. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votaÇão o
parecer, que é aprovado por unaniffiidade. Item 7. Proje~
to de Lei do Senado n<~ 23, de 1982- Complementar,
isenta de tributos e taxas, inclusive eStaduais e municipais, as trilnsmissôes Imobiliárias que especifiCa. Relator: Senador Marcondes Gadelha. :Parecer: Contrário por inconstitucional. Não havendo discussão o Sr. -Presidente põe em votação -o parecer, que -é aprovado por
unanimidade. Item 12. Projeto d6-Lei dó Senado n'12, de
1983. Transforma o Serviço NaciOnal de Informações
(SNI), no Instituto Nacional de Informâtica, Teleinformática e Telemática e dá outras proVii::Jências. AUiOr:--Senador Mário Maia. Relator: Senador Marcondes Gadelha. Parecer: Contrário, por inconstituciOnal. Posto em
votação o parecer, é o mesmo aprovado, votando com
restrições os Srs. Senadores Hélio Gueiros e José" Fragelli. Item 14. Projeto de Lei do Senado n~ 199, de 1981.
Dispõe sobre aPuração de saldos disponíveis em cadernetas _de poupança e dá outras providências. Autor: Senador Raimundo Parente. Relator: Senador Marcondes
Gadelha. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item
IS. Projeto de Resolução da Comissão -de Econ-omia
sobre Mensagem n'i' 159, de 1982 (Mensagem n" 314, de
1982, na origem) do Senhor Presidente da RePúbHCa,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizãdo o Governo do Estado de Minas Gerais, a coritáttar
operação de cr_édlto no valor de CrS 746.739.468,36. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer: Favorável, por
constituciOnal e jurídíco. Não havC:ndo discussão, -d SI--.
Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 16. Emenda n~ I, de Plenário, ao
Projeto de Lei do Senado n"' 308, de 1981-DF (MenSagem n'l'454, de 1981, na origem), que ••attera as alíquotas
do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e dá direitos a eles relativos a que se refere o artigo 31, do
Decreto-lei n"' 82, de 26
dezémbro de 1966". Relatof:
Senador Martins Filho. Parecer: Favorável, por constitucional e jurfdíco. Não havendo discussão, o Sr. Presi~
dente põe em votação o parecer; -que é aprovado por
unanimidade.
- -

:de

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senildor Murilo Badaró, passa a presidência ao Senador Jose -í='ragelli pararelatar o Item lO. Projeto de Lei do senado n"' 23; de 1983,
que "dispõe sobre a atualização e reajustamento contínuo do valor do selo a que se refere a Lei n'l' 909 de 8 de
novembro de 1949, destinado a obter reCursos para assistênâa à prole dos Hansenianos". Autor: Senador Nelson
Carneiro: Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: Favorável, por constitucional ejurfdico. Não havendo discussão, o_Sr. Presidente põe em votação o parecer; qué é
aprovado por unanimidade.
Continuando, o Sr. Presidente em exe-rcício, o Si-. Senador José Fragelli, passa a -presidência ao Sr. Senador
Murilo Badar6.
Por deliberação da presidência, são adiados, em face
da ausência dos relatores, o PLS nll 118/81, PLC n9
103/81, PLC n• 92/81, PLS ri•4f83, PLS n' 7/83, PLSn•
3(83, PLS n• 19/83, PLC no 96~2 el'LC no 140/82.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu Ronald Cavalcante GOnçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
8~

Reunião, realizada cm 27 de abril de 1983

As nove horas e trinta mim.l:tos do dia vinte e sete de
abril de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, sob a Presidência dQ Sr. SeiiaCfof Helvídio Nunes, Presidente em exercíCiO,-Tt:úne::-se a Comissão de
Constituição e Justiça, com a presença' dos Srs. Senado·

res Hélio Gueiros, Alfredo Campos, Aderbal Jurema,
Marcondes Gadelha, Martins Filho, Josê Ignãcio, Guilherme Palmeira, Carlos Chiarelli, Amaral Furlan e Eneas Farias.Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Murilo Badaró, Carlos Alberto, Odacir Soares, José Fragelli e Pedro Simon.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abeitos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reu~
nião anterior, qtie ê dáda como aprovada.
A seguir,. passa-se. -à apre_ciação d~s_m~térias constantes d~· pa~~·- na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item I. Projeto de Resolução da Comissão de Economia
à Mensagem n~ 45, de 1983 (Mensagem n~ 66/83, na origem) do Senhor Presidente da República, submetendo à
,aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja aiúoi-izado o úoverno
do Estado de Pernambuco, a contratar operação de crê-dito no valor de CrS 700.683.136,08. Relator: Senad_or Aderbal Jurem'a. Parecer: Favorâvel por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. PreSidente em
exercício, põe em votação o parecer, que é aprovado por
unanirriidade, Item 3. Projeto de Resolução da Comissão
de Finanças ao OfíciO -"S'' Íl"' ü, de 1982 (Oficio n'i'
1.636/82,-na origem)-. Do Sei1hor Governador do Estado
de Minas Gerais, solicitando autorização do Senado Fe~
dera!,- para contratar operação de empréstimo externo
no valor de até USS 80,000,000.00, a serem aplicados em
programa de investimentÇ>s. Relator: Senador Alfredo
-Çã.mpoS. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídi~
_co. Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercício
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 5. Projeto de Lei da Câmara n"'-103, de 1981
(Projeto de Lei n'i' 2.867-C/80, na CD), que acrescenta
parágiafo único ao Artigo 19 da Lei n'i' 3.071, de 19 de Janeiro de 1916 -Código Civil. Autor: Deputada Lúcia
Viveiro"S. Rerator: Senador Amaral Furlan. Parecer:
Contrârio, quanto ao mérito. Não havendo discussão o
s~. Pre}Sidente em exercício, põe ein Votação o parecer,
que é aprovado por unanimidade. Item 12. Projeto de
Lei da Câmara n<~ 140, de 1982 (Projeto de Lei n" 4.997B/81, na CD), que altera a Lei n"' 6.690, de 25 de setembro de 1979, que disciplina o cancelamento de protesto de títulos cambiais, e dá outras providências. AutOr: Deputado Ronan TitO. Relator: Senador Guilherme
Palmeira. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídicO. Não-hav"endo disCússãO o-Sr. Presidente em exercício,
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 13. Projeto de Lei da Câmara n"' 25, de 1982
(Projeto de Lei n'l' 413-B/79, na CD), que autoriza a pessoa fisica residente na Amazônia Legal a aplicar incentivo fiscal em -Fuitdo para o Désenvolvimento Regional.
Autor: Deputado Vivaldo Frota. Relator: Senador Marcondes da&lha~- Parecer: ·Favorável, ao prt?jeto e à
Emenda n"' 01 de Plenário de autoria do Senador Humberto Lucena. Não havendo discussão, o Sr. Presidente
em exercício, põe em-votaÇãO o parecer, que ê aprõvado
por unanimidade. Item 14. Projeto de Lei do Senado n'i'
52, de 1982 (Complementar), que introduz alteração na_
Lei Coinplem-t!"rltar n9 07, de-7 de setembro de 1970, que
instituiu o ·prs. Autor: Senador Nelson Cameiro. Rela·
ter: Senador Guilherme Palmeira. Parecer: Contrário,
por inconstitudonaf e injurídica. Não havendo discussão, o Sr. Presidente em-exercício, põe o parecer em votação que é aprovado por unanimidade. Item 16. Projeto
de Lei da Cãmarã n'l' 70, de 1981 (Projeto de Lei n"' 10C/79, na CD), que modifica dispositivos da Lei n'l' 4.771,
de 15 de setembro de 1965, que institui o novo Çôdigo
-Florestal. Autor: Deputado Freitas Nobre. Relator: Se-nadof Martins Filho. Parecer: Favorável, por oportuno
e converilente. Não hãVendo discussão, o Sr. Presidente
em_ exercício, põe em vOta9ã'! _o PareCer, qUe ê apfoVado
pof Unanimidade. Item 21. Projeto de ReSoltição da Comissão -de Economia à Mensagem n'l' 99, de 1982 (Mensa-
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gem n"' 207/82, na origem). Do Senhor Presidente daRe-pública, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para Que seja
autorizado. o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte, a contratar operação de crédito no valor de CrS
34.279~000,00. Relator: Senador Martins Filho. Pare.cer:
Pela solicitação de informações ao Governo do Estado.
O Sr-. Presidente em exercício, põe em votação o parecer,
que ê aprovado por unanimidade.
Prosseguindo, o Sr. Presidente em exercício, Sena-dor
Helvídio Nunes, passa a presidência ao Senador Aderbal
Jurema para relatar os seguintes projetas: Item 4. Projeto de Lei do Senado n'l' 118, de 198 I, que dispõe sobre a
dedução do lucro tributável, para fins de imposto sobre a
renda das pessoas jurfdicas, do dobro das despesas realizadas nos programas de transporte .do trabalhador. Autor: Senador Pedro Simon. Relator: Senador Helvídio
Nunes. Parecer: Contrário, por inconstitucional. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade. Projeto de
Lei dO Senado n"' 120, de 1982- Complementar, que estende aos trabalhadores rurais o regime da previdência e
assistência social urbana, e dá outras providênci~s. Autor: ·senador Nelson Carneiro. Relator: Senador HelvídiO NUnes. -:E,--ãrect!r: Co_ntrârio por inconstitucional. Não
havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o
parecer, que ê aprovado por unanimidade.
Continuando, o Sr. Presidente em exercício, senador
Aderbal Jurema, passa a presidência ao Sr. Senadõr
}Ielvídio Nunes. Por deliberação da Presidência, são
adiados, em face da ausência dos relatores a MSF n<~
251j82, PLC no 92/81, PLS n' 04/83, PLS n•Or/Íll, PLS
n' 03/83, PLS n• J ~/83, PLC n' 96/82, PLC n• 100/82,
PLC n• 84/81, PLC n• 03/83, PLC n• 45/81.
Prosseguindo, o Sr. Presidente em exerclcio, Senador
Helvidio Nunes, informa aos demais membros da Comissão, haver sobre a mesa uma pauta extra. Passa-se,
assim, à apreciaçãó da única matéria. Item I. Projeto de
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'i'
137, de 1982"(Mensagem n~ 268, de 19-7-82). Do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do
_.Senado Fedei-ai, p(oposta do Senhor Ministro da Fazenda, parã-qUe sejã a~Íoriz~do OGoverno do Estado do
Rio de Janeiro, a _contratar operação de crédito no valor
de CrS 772.716.109,00. Relator:· Senador Guilherme Palmeira. Parecer: Favorável, por constitucional e jurídico.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercício,
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, R.onald Cavalcante Gonçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata, qUe lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr, Presidente.
COMISSÃO MISTA

Incumbida de examinar e e-mitir relatório sobre a
Mensagem R"' 59, de- 1983-CN, pela qual o Senhor
Presidente da República comunica haver vetado, t~
talmente, o Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1980,
que "altera a redacão do art. ]9 da Lei n'l' 5.527, de 8
de novembro de 1968".
-~~ Reunião (instalação),
re-alizada e-m 26 de abril de 1983

Aos vinte e seis dias do riiês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, às -dezesseis horas e vinte minutos, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, no Se~
nado Federal, presentes os Senhores Senadores Carlos
Chiarelli, Altevir Leal e-Deputados Francisco Benjamim
e Wildy Vianna, reúl)e-se a Comis_são Mista _do CQngresso NaCional, incumbida de examinar e emitir relatório
sobre a Men~agem n"' 59, de i983-CN, pela ciual -o Senhor P~r"esidente da R~púbUca- comunica haver vetado,
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totalmente~ o Projeto de Lei do Senaclo n"' 05, de 1980,
que "altera a redação do art. !9 da Lei n~' 5.527, de 8 de

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

novembro de 1968".
Deixam de comparecer, por motivo justifiCãdo, os Se-

Pa-ra P;esiden.te:

nhores Senador Fernando Henrique CardQso e Deputado Pimenta da Veiga.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Carlos Chiarelli que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimenhll, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas,' o Senhor Senador Carlos Chiarelli convida__o Senhor
Deputado WHdy Vianna para funcionar como escrutinador.
Procedida e eleiçãO, verifica-se- O seguintefesultadó:
Para Presidente:
Deputado Pimenta da Veiga ...... _.... ,.. 3 votos
-~-·.....
1 voto
Em branco ..........-.••.........
Para Vice-Presiden.te:
Deputado Francisco Benjamim ... -....... ~ 3_ votQS
Em branco .......•• ~ ......... ~ _.. ~-·-· .·-- 1 voto
São declarados eleitos~ respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Pimenta da Veiga e Francisco Benjamim.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Francisco Benjamim, Vice-Presidente, agradece, em nome do_
Senhor Deputado Pimenta da veiga e n-o seu próprio, a
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor
Senador Altevir Leal para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a re_união e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, _Assistente
de Comissão, lavrei a presente Afa qUe, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
A

•••

•

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n'>' 63, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n'>' 2.016, de 3 de março de
1983, que "estabelece normas relativas aO ImpostO linico sobre minerais, e dá outras providências".
1' Reunião (instalação),
realizada em 04 de maio de 1983.

Aos quatro dias do mês .de maio do ano de mil novecentos e oitenta e t_rês, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala de reuniõeS da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Almir
Pinto, José Lins, Gabriel Hermes, Odacir Soares, Galvão Modesto, Dinatte Mariz, Alberto Silva, Hélio Gueiros, Marcelo Miranda e Deputados João Batista Fagundes, Clarck Platon, Fernando Santana, Cid Carvalho e
Marcelo Cordeiro, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 63, de 1983CN, do Senhor Presidente da República submetendo à
deliberação do_ Congresso Nacional o texto do Decretolei n"' 2.016, de 03 de março de 1983, que "estabelece normas relativas ao imposto úilico sobre ininerais, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Carlos Alberto, Gastão Müller e Deputados Epitácio Bittencourt, Mauricio Cariipos, Bento
Porto; CoUtinho Jorge, Carlos de Carli e Júlio Caruso.
De acõfdo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidêncíã; eVentUalri:l.ente, o SenhOr Sehador
Dina:ffe- Mariz, que declara instalada a ComiSsão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas_ as cédulas, o Senhor Senador Dinarte Mariz convída o Senhor
Deputãdo Clarck Platon para funcionãr como escrutina:.:
dor.

Deputado Cid Carvalho . . . . . . . . . . . . . . . 13 votos
Em branco ......... .
1 v.oto
Para Vice-Preslden.te:
Deputado Bento Porto
........--·-· .-. 13 votos
Em branco ............. , . , .. , . , . • . . . . . l voto
SãO declarados eleitos, respeCtivamente, ·Presidente _e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Cid Caryalho e
Bento Porto.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Cid
Carvalho agradece, em nome do Deputado Bento Porto
e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
designa o Senhor Senador Almir Pinto para relatar a matêría._
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Atã -que, dePois de lida e
aprovada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão, irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer_sobre a Mensagem
n<:> 65, de t983~(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'>' 2.018, de 22 de março
de ~983, que ''dispõe sobre isenções ou reduções e tributos em relação a bens que forem objeto de arrendamento mercantil, quando destinados a emprego na
execuçª9 dc programas, projetas ou empreendimentos
contemplados com benefícios fiscais".

t• Reunião (instalação),
realizada em 10 de maio de 1983
Aos dez dias do mês de maio do ano de mil novecentos
e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minutos, na
Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes o_s Senhores Senadores Aderbal Jurema, José
Lins, Claudinor Roriz, Gal vão Modesto, Jutahy Magalhães, Enéas Faria, AlfredO Campos, Mauro Borges e
Deputados Ferreira Martins, Christóvam Chiaradia,
Geraldo Bulhões, Jos_é Moura e Coutinho Jorge, reúnese a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer
sobre a Mensagem n'>' 65, deJ983-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o t~xto do Decreto-lei n9 2.018, de 22 de
março de 1983, que "dispõe sobre isenções ou reduções
de tributos em relação a bens que forem objeto de arrendamento mercantil, quando destinados_ a emprego na
execução rle programas, projetas ou enipreendimentos
contemplados com beneficias fiscais",
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo, Guilherme Palmeira e Josê
Fragelli e os Senhores Deputados Aéció de Borba, Carlos Wilson, Henrique Eduardo Alves, Walmor de Luca,
lrajã Rodrigues e Jiúlio Caruso.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a_ Pr~sidência, eventualmente, o Senhor Senador
Aderbal Jurema que declara instalada a_ Comissão.
~m obeQ.iência a dispositivo_reg_imeQtal, o Sen~or Presidente esclarece que irâ proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Deputado Ferreira Martins para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resuftãdo:
Para Presidente:
Deputado Henrique Eduardo Alves . . . .
Em branco ... , ........... ~ . .

li votos

2 votos

Para Vice-Presidente:

Deputado Christóvam Chiaradia
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 votos
__ 2__ votos

Maio de 1983

São_ de,_claradqs eleitos, Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores Deputados Henrique
Eduardo Alves e Christóvam Chiaradia.
O Senhor Deputado Christóvam Chíaradia, VicePresidente eleito, assume a Presidência e agradece, em
nome do Senhor Deputado Henrique Eduardo Alves e
no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
de~ig)1ª o Senhor _se.nador Claudinor Rori.~ para relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
pa~a const_ar, eu, João Hêlio Carvalho Rocha, AssiStente
de Comissão,lª~rei 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<:> ()6; de 1983-(CN), do Senhor Presidente da Repúblic-a, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'>' 2.019, de 28 de março
de 1983~ que "dispõe sobre o cálculo de parcelas da
remuneração devida aos magistrados e dá outras pro- vidências".
1' Reunião (instalação),
realizada em 10 de maio de 1983

Aos dez dias do mês de maio 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 Senadores Jutahy Magalhães, Helvídio Nunes, Passos Pôrto, Mauro Borges,
Gas_tão_MiilleG_Enéas Faria e Deputados Oscar Corrêa,
Jutahy Júnior, Gorgônio Neto, Josê Burnet, Otávio Cesário, Darcy Passos, Cássio Gonçalves, Brandão Monteiro e Randolfo Bi_U!;ncou~:t, reúne-se a Comissão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 66,
de 1983-(CN),_do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto
do_ Decreto-lei n~" 2.019, de 28 de março de 1983, que.
''dispõe sobre o cálculo de parcelas da remuneração devida aos magistrados e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Raimundo Parente, João Lobo, Odacir Soares, Jorge Bornhausen, Fábio Lucena e Deputados Theodoro Mendes e Flávio Bierrembach.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Helvídio Nunes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente·
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Helvídio Nunes convida o Senhor
Deputado:cásSi0-9onçalves para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Gastão -Mtiller ... , . , ... , ..
Em branco .. _.... ,
Para Vice-Presiden.te:
Senador Passos Pôrto

...... .

13 votos

-1 _yofó. ... 14 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presi~ente e
Vice-Presidente, os Seilhores Senadores Gastão Miiller e
Passos Pôrto.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Gastão
Müler agradece, em nome do Senhor Senador Passos
Pôrto e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Otâvio Cesãrio
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da ComissãO e irá à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n<:> 29, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli-

ca submetendo ã deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto~lei ns> 1.986, de 28 de dezembro de

1982, que "dispõe sobre a tributação das sociedades
de investimento de cujo capital social participem pessoas tisicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no
exterior, e dá outras providências".

2• Reunião, realizada em 7 de abril de 1983.
Aos sete dias do mês de abril de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge
Kalume, Carlos Alberto, Benedito Canelas, Alõlif PffiiO,
Jutahy Magalhães, Galvã_o Modesto e Deputados Nilson
Gibson, Gerson Peres, João Rebelo·, Maçao Tadano,
Darcy Passos, Pedro Sampaio e Ciro Nogueira, re"úne-se
a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer-sobre a
Mensagem n9 29, de 1983-CN, do Senhor Presidente da
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<i 1.986, de 28 de dezembro
de 1982, que "dispõe sobre a tributação das sociedades
de investimento de cujo capital social participem-pessoas
físicas oU jurídicas, residentes ou domiciliadas _no exterior, e dá outras providêncía"?':Deixam de comparecer, po-r motivo justificado, os Senhores Senadores João Calin-on; severo Gorries, Itanlar
Franco, Affonso CamargO;Saldanha Derzí e Deputad-os
José Carlos de Carl i, Artur Virgílio Távora, GUstavo Faria e José Frejat. -·
-Havendo número regimental, são abertos os trabalhoS
pelo Senhor Presidente, Deputado Darcy Passos, que s-olicita, nos termos reginlentais, a dispensa d<deitUra da
Ata da reunião anterior, qUe, lOgo após, ê -dadi cOmo
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente COmunica haver recebido Ofício n' 069/83, da Liderança do Partido Demo·crâtiço Social - PDS, na--Câmara dos Deputados, indicando as substituições dos Senhores Deputados Natal
Gale e AntôniO Gomes, pelos Senhores DepUtados Nilson Gibson e Maçao Ta,çi_ano.
Em virtude da substituição- do Senhor DepUtado Antônio Gomes, anteriormente designado rebitar, ê indicado o Senhor Deputado Nilson Gibson para substitui-lo.
Em seguida, o Senhor Presidente solicita aO Senhor
Deputado Nilson Gibson, Vice-Presidente da Comissão,
que assuma a Presidência, a fíril de.que possa forffiaiiZ:ar
uma declaração de voto.
Dando continuidade aos tfabalhos,
Senhor Presidente, Deputado Nilson Gibson, COncede a palavrà ao
Relator Senador Almir Pinto, que emite párecCr favorável à Mensagem n~' 29, de 1983-CN, nos termos dO Projeto de_ Decreto Legislativo que oferece como concluSão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
com declaração de voto dos Senhores Deputados Darcy
Passos e Ciro Nogueira.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
de Comissão, laVrei a preSente Ata, Cjue, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

·a

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 30, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso N acionaJ
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 domiciliados no País''.
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 dezoito horas e quinze minutOS; tia--

Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins 1
Martins Filho, Passos Pôrto, José Frageili, João Lobo,
Jutahy Magalhães, Virgílio Távora, Hélio Gueiros;- Affonso Camargo e Deputados Octávio Cesário, Antônio
Câmara e Aníbal Teixeira, reúne-se a ComisSão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 30,
de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo 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 domiciliados no Pais".
Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os senhores Senadores Lenoir Vargas, Fábio Lucena e Deputados Manoel Ribeiro, Nelson Costa, José Mendonça
Bezerra, Santos Filho, Sérgio ·cruz,- Irajâ Rodrigues,
Luiz Leal e Arildo Teles.
HaVendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Hélio Gueiros, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reunião antei-ior, que, logo após, é dada como ~apro
vada.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Senhor
Deputado Octávio Cesário, que enlite parecer favorável
ã_Mensagem n9 30, de 1983-CN, nos termos do Projeto
de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado
por unailffuidàde.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para consiar, -eu, Martinho José dos Santos, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senho-r Presidente, demais membros
da Comissão e- irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
nQ_ 45, de 1983 - CN, do Senhor Presi.-Jente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nQ 2.002, de 4 de janeiro
de 1983, que ••reajusta os vencimentos e proventos
dos S_l\'r:vidores das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dâ outras providências".
2' Reunião, realizada em 28 de abril de 1983
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis_ horas e quarenta e
cinco minutos, na Sala da Comissão de Finanças, -no senado Federal, presentes os Senhores Senadores Gaivão
Modesto, Virgílio Távora, Gabriel Hermes, Eunice Michiles, Alfredo Campos, Gastão Müller e Deputados Oly
Fachin, José Carlos Martinez, Mozarildo Cavalcante,
Raimundo Leite, Amadeu Geara, Mirthes Bevilácqua e
José Frejat, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 45, de 1983- (CN),
do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
2.002, de 4 de janeiro de 1983, que "reajusta os vencimentos e proventos dos servidores das Secretarias dos
Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por moÚ~o justificad~, os Se- nhores Senadores Claudionor Roriz, Jutahy Magalhães,
Lourival Baptista, Fábio Lucena, Alberto Silva e Deputados Wildy Vianna, Horácio MatoS; Renato Bernardi e
Ademir Andrade.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Amadeu Geara, 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 que irá re-distribuir a matéria ao Senhor Senador Virgílio-Távora,
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em virtude da ausência do Senhor Senador Claudionor
Roriz, anteriormente designado.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador -Virgílio Távora, que emite parecer
favorável à Mensagem, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
votándo, com declaração de voto, a Senhora Deputada
Mirthes Bevilácqua.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, As'sistente de Comissão,
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n<:> 54, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRepública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 2.011, de 18 de janeiro de 1983, que "concede isenção de impostos aos
bens destinados à execução do Programa Nacional de
Comunicações Domésticas por Satélite".
2' Reunião, realizada em 4 de maio de 1983
Aos quatro dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José
Lins, Lomanto Júnior, Raimundo Parente, Almir Pinto,
Moacyr Dalta, Affonso Camargo e Deputados Homero
Santos, Alcides Lima, Simão Sessim, Raul :Bernardo, Saramago Pinheiro e José Frejat, reúne-se a Comissão Mista inCü-mhida de estudo e parecer sobre a Mensagem n•
54, de 1983- (CN), do Senhor Presidente da República,
sUbmetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex~
to do Decreto-lei n9 2.01 I, de 18 de janeiro de 1983, que
..concede isenção de imPostos aos bens destinados à execução do Programa Nacional de Comunicações DoméSticas por Satélite".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Aderbal J urema, Claudionor Roriz,
Saldanha Derzi, Alberto Silva, Marcelo Miranda e Deputados lbsen Pinheiro, Cristina Tavares, Carlos Wilson, Marcos Lima e Sarnir Achôa.
Havendo nú!Jlero regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Affonso Camargo, que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Deputado Raul Bernardo, que emite parecer favorável à Mensagem nl' 54, de 1983- (CN), nos termos
do Projeto de De_creto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro lhrreira, 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 relatório sobre a
Mensagem n9 56, de 1983- CN, pela qual o Senhor
Presidente da República comunica hat'er vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n<:> 43, de 1981
(n~ 217, de 1979, na Casa de Origem), que "veda a
cobrança de Juros de Mora sobre Título cujo vencimento se dê em feriado, sábado ou domingo".
2' Reunião, realizada em 4 de maio de 1983
Aos quatro dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede-
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ral, presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante,
José Lins, Pedro Simon e Deputados Ernani Satyro e Airoo Rios, reúne-se à CorriisSão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem n~' 56, de 1983- CN, pela qual o Senhor P_residente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 ~3, de 1981 (n~'
217, de 1979, ria Casa ae-o-rtgem), que "veda_a cobrança
de Juros de Mora sobre TLtulo cujo vencimentO se dê em
feriado, sábado ou domingo",
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Deputado OUvir Gabardo.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Deputado Airon Rios, que soliw
cita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reuniãO anterior, que logo após, é dada como aprovaw
da.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Senador José Lins, que emite relatório à Mensaw
gem n'\'1 56, de 1983 - CN, na forma apresentada.
Posto em discussão e vota_ção, é o relatório aprovado,
votando, vencido, a· Senhor Senador Pedro Simon.
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
St:nhor Presidente e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
57, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 2.013, de 25 de janeiro de
1983, que ''dispõe sobre o imposto único sobre energia elétrica ".
n'~

-

2' Reunião, realizada em 4 de maio de 1983
Aos quatro dias do mês de maio de mil novecentos e
oitenta e três, às dezesse_te horas, na Sala da Comissão-de
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Gabríel Hermes, Luiz Cavalcante, José Lins,
Odacir Soares, Almif Pinto, Gaivão Modesto, Virgílio
Távó"fa, Alberto Silva, AITonso Camargo, Hélio Gueiros, Marcelo Miranda e Deputados Alércio Dias, Celso
Barros, Paulo Melro, Fernando Santana e Marcelo Cordeiro, reúne-se a Comissão _Mista incumbida de estudo e
parecer sobre a Mensagem n9 57, de l983wCN, cfo Senhor
Presidente da República submetendo à deliberaçãO d_o
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.013, -de
25 de janeiro de 1983, que "dispõe sobre o imposto únicosobre energia elétrica".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados· Gohzaga Vasconcelos, Maurício
·Campos, Cid Carvalho, Horácio Ortiz, Walmor de Luca
e Abdias NascimentO.

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelõ Se-rihor Presidente, Senador AITonso Camargo, que
s.olicita, 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 que irâ redistribuir a matéria ao Senhor Deputado Alércio Dias
para relatar, em virtude da ausência do Senhor Deputado Gonzaga Vasconcelos, anteriormente designado.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao .R.elator, D_eputado Alércio Dias, que emite parecer
favorável à Mensagem, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como_ conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
votando, vencidos, os Senhores Senadores Hélio Gueiros, Marcelo Miranda e Deputado Marcelo Cordeiro.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Maurício Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem n9 60, de 1983-(CN), pela qual o Senhor
Presidente da República comunica haver vetado, par·
cialmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 6, de 1983
(n9 75/83, na origem) que "altera dispositivos da Lei
n9 5.682, de 21 de julho de 1971- Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, e dá outras providências".
2• Reunião, realizada em 5 de maio de 1983
Aos cinco dias do mês de maio do ano de mil novecen- _
tos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Murito Badaró, Martins Filho e Enéas Faria e o Senhor Deputado Jorge Arbage, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emíiir- r~latório sob~e a Mensagem n9 60, de
1983-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República
comunica haver vetado, parcialmente, o -Projeto de Lei
da Câmara nq 6, de 1983 (n<1 75/83, na origem), que ~'al
tera dispositivos da Lei n~> 5.682, de 21 de julho de 1971
- Lei Orgânica dos Partidos Polític9s, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-_nhores Deputados João Gilberto e Rita ~urtado.
Havendo nómero regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Senador Enéas Faria, que solicita, nos termos regimentaiS, a dispensa da leitura da Ata da reunião
anterior, cjue, logo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Deputado Jorge Arbage, que emite relatório
â_ Mensagem n<1 60, de 1983-(CN).
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Posto em discussão e votação, é o refatório aprovado
por unanimidade, nos termos apresentados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão ~_irá _à_ publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre as
propostas de emenda ã Constituição n9s 2 e 4, de
1983, que "alteram o art. 98 da Constituiçio Federal".
2• Reunião, realizada em 10 de maio de 1983
Aos dez dias do mês de maio do ano de mil novecentos

e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minutos, na
Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Seriadores Raimundo Parente, Lomanto Júnior, Lourival Baptista, Gaivão Modesto, João
Castelo, Benedito CaLnelas, Itamar Franco, Pedro Simon e Deputados Antônio Mazurek, Eurico Ribeiro, Mirthes
Bevilácqua, José Mello e Floriceno Paixão, reúne-se a
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de
examinar e emitif parecer sobre as Propostas de-Emenda
à ConstitUição n<1s 02 e 04, de 1983, que ..alteram o art.
98 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Severo Gomes, Eunice Michiles, Fábio Lucena e Deputados Adhemar Ghisi, Cristina Cortes, Fabiano Braga Cortes, Renato Vianna, Jorge Carone e Raimundo Leite.
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 anteiior; que, logo após, é dada como aprovada.
:Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o recebiment9 çl_e Ofíc~Q da Liderança do Partido Democrâtico
Social, no Senado Federal, indicando a Senhora Senadora Eunice Michiles p~ra i~tegrar a Comissão, em substituiÇão aci senhor Senador João Lúcio, anteriormente designado,
El!l seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, Senhor Deputado Eurico Ribeiro, que emite parecer favorável à Proposta de Emenda à Constituição n9
2, de 1983, considerando prejudicada a Proposta de
Emenda à Constituição n9 04, de 1983.
Posto em discussão e votação, é ci parecer aprovado,
sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres d9s Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente e
irã-à public·ação.
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Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 24 de maio de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 226, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
do Monte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e
oitocentos cruzeiros).

SENADO

FEDERAL

·SUMÁRIO
!.ATA DA 73•SESSÃO, EM 24
DE MAIO de 1983
Sessão especial destinada a homenagear a memória do ex-Senador
.4 rgemiro de Figueiredo.
1.1 DESIGNAÇÃO DA OR·
DEM DO DIA DA -PROXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2 - IliStúRSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR

- Dos Srs. Almir Pinto e José
Fragelli, proferidos na sessão de
23-5-83.
3 - ATA DE COMISSÃO

4-

MESA DIRETORA

5 - LIDERES E V!CELIDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Art. l~ É a Prefeitura Municipal de Santo Antônio
do Monte, 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 contratar operação de crédito no
valor global de Cr:S 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta ~ três mil e oitocentos cruzeiros), correspOndentes a 105.000 UPCs, coD.siderado o_ valor nominal-da UPC de CrS 663,56 (seiscentos e Sessetlta
e três cruzeiros e cinqUenta e seis centavos), vigente em
outubro(80, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas GeraiS, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional de Habitação - BNH, destinadas à
construção de 300 (treZentas) unidades habitacionais de
interesse social e execução das obras de infra-estrutura
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
-Senado Federal, 24 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 225, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito
no valor de CR$ 233.190.446,68 (duzentos e trinta e
três milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e ses-senta e seis cruzeiros e oito centavos).
Art. l9 :t: a Prefeitura Münicipal de MOreno, Estado
de Pernambuco, nos termos do arL 29 da Resolução n9

93, de Ú de outubro de 1976, do S~nado Federal, autori~
zãda a con"iratar operãção de crédito no valOr de Cr$
233.190.466,68 (duzentos e trinta e três milhões, cento e
noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e
sessenta e oito centavos), correspondentes a 160.383
UPCs, considerado O valor nominal da UPC de CRS
1.453,96 (um mir, qUalfocCntos e cinqüenta e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em- janeirof8:1;
junto ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional de
Hábítação - BNH, destinada à viabilização dos estudos, programas e investimentos do Programa CURA nas
áreas selecionadas.. na sede do Município, obedecidas as_
condições admiti<faS pelO -Banco Central do Brasil no"
respectivo processo.

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• 227, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Espe-ra Feliz,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões,
setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Espera Feliz,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, -de- 11 de outubro de 1976, do Senado Fede·
ral, autorizada a contratar. operações de crédito no valor
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global de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e
vinte e cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes a
35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta
e seis centavos), vigente em abrilf81,junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de

agente financeiro do Banco Nacional de Habitação BNH, destinadas à construção de 100 {cem) unidades h~
bitaciõtiais-de interesse social e execução--das obras de
infra-estrutura necessárias, naquele Município, obedecidas as condições admitídas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 2"' ESta Resoluçã.o entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 24 de maio de 1983.- Nilo Coelho_,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO No 228, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aimorés, Estado de Minas Gefals, a contratar o:Pei-ação dC credi- -to no valor de CrS 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros).
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Aimorés, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2\" da Resolução
n\' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global
de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), correspondente a
105.000 UPCs, considerado o valor nOmínal da UPC de
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta
e seis centavos), Vigerite erti abril/81, junto à- C3.ixa ECOnómica -do Estado de Minas Ge-rais, eSta na qualidade de
agente financeiro do-Banco Naciorial da HabitaçãoBNH, destinadas à construção _de 300 (trezentas) unidades habitacionais de iii1eresse social e execução das obras
de infra-estrutura urbana necessárias~ naquele Município, obedecidas as c-ondições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectívo processo.
Art. 29 Esta Resolução_ entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 24 de maio de 1983. -.Nilo Coelho,
Presidente.

qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinadas à construção de 400
(quatrocentas) unidades habitacionais de interesse social
e execução das obras- de infra-estrutura urbana necessárias, nici~cblç Mun-icípio, obi:decídas_ 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, 24 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

RESOLUÇÃO No 229; DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municij,al de Elói Mendes,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco
milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e cinqüenta
cruzeiros).
Art."al\" :t a Prefeitura Municipal de Elói Mendes,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução o\" 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de Cr$ 75.611.250,00 -(setenta e cinco milhões,
seiscentos e onze mil, duzentos e cinqíienta cruzeiros),
correspondente a 125.000 UPCs, considerado o valor no·
minai da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeí=,ros e oitenta e nove centavos), vigente emjulhoj80,junto
à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na

Art. 2\" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 24 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO No 232, 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 No 230, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de _Matlpó, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões,
duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros).
Art. 1q t a Prefeitura Municipal de Matipó, Estado
de Minas Gerais, nos termos do art. 2\" da Resolução n\"
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte
e quatro mil e seiscentos cruz.eiros), correspondente a
35:000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 663,56 (seiscentos e setenta e três Cruzeiros e cinqíienta e seis centavos), vigente em outubro/80, junto à
Caixa Ei::oriômica-do Estado de Mi nas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinadas- à conSlfução_ de __!OO
(cem) unidades habitacionais de interesse so_clal e execução das obras de infra-estrutura urbana neces.sârias,
naquele Município, obedecidas as condições ãdmitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. _2Q Esta Resoluçã~ ent_ra e~ vigor n~ data de
sua publÍcação.- Senado Federal, 24 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal :i provou; nos termos
d_o art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Ni1o Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No 231, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nOs termos
do art. 42, iriclscfVI, da Cóilstifiiição, e·eu, Nílo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
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AUtOriZa a Prefeitura Municipal de Santa Mai'ia
do Salto, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros).
Art. }\" ta Prefeitura MuniCipal de Santa Maria do
Salto, Estado de Minas Gerais, nos termos dO art. 2\" da
Resolução o\" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no
valor global de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinc-o ni.il e cem cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa EcoM
nómica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacío"nais de interesse social e execução das obras de
-irifra-6itrutura urbana necessãrías, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pel<? Banco Central
do Bra.sil no respectivo processo.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cunelo, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 292.751.200,00 (duzentos e noventa e
dois milhões, setecentos e cinqüenta e um mil e duzentos cruzeiros).
Art~ l q É a Prefeitura Municipal de Curvelo, Estado
de Minas GerãíS;-nos ternios do art. 2\" da Resolução n\"
93, de 11 de_outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
Cr$ 292.751.200,00 (duzentos~ noventa e dois milhões,_
setecentos e cinqíienta e um mil e duzentos cruzeiros),
correspondentes a 280.000 UPCs, considerado o valor
nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e
cil'!co cruzeiros e __cinqaenta e quatro centavos), vigente
emjulhoj81,junta à Caix-a Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
_Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à
-construção de 800 (oitocentas) unidades habitacionais de
interesse social e execução das obras de infra-estrutura
urbana necessãdas, naquele Municfpío; obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
r~spectiVo processo.
A_rt. 2\" __ Est~)~t;~>o_lução entra em vigor na data de
-s~a· p~blicaÇão. ~ - - -Serlãdo Federal,-24 de ffiaio de 1983. ---NilO Coelho,
Presidente.

F~o 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 233, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio
de crédito no valor de Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta c dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil
e quinhentos cruzeiros).
Art. 1Q ~ a Prefeitura Municipal de João Monlevade, Estado_de Minas Gerais, nos termos do arL2~da Resolução n\" 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no vaM
lar global de CrS 1~2.969.500,00 (cento e oitenta e dois
milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos
cruzeiros), correspondentes a 175.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil,
quarenta e cinco cruzeiroS e cinqUenta e quatro centavos), vigente em julho/81, junto à Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente fiM nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, desM
tinadas à construção de 500 (quinhentas) unidades habitacionàis de interesse Sociitl e execuçào das obras de
infra-es-trutura urbana necessáriaS, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo proce-sso.
Art. 2\" Esta Resolução entra em vigof na data de
sua publicação.
~enado Fe4-eral, 24 de maio de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.
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mandato de representação da Paraíba na outra Casa do
Congresso.
Os outros cincos filhos do casal Argemiro-Alzira Figueiredo, são: A senhora Yara Figueiredo de Almeida,
casada com o deputado estadual da Paraíba, Dr. OrlanI~ Sessão Legislativa Ordinária
do Almeid~ o B.acharel e ex-vereador Argemiro de Fida 47• Legislatura
gueiredo Filho; o médico Paulo Ramos de Figueiredo e
as senhoritas Sara e Yone, eficierúes fullcíonâfias do SePresidência do Sr. Nilo Coelho
nado Federal.
Mesmo antes de concluído o curso de Direito, Arge-ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SÉ PREmiro jà advogava no interiOr da Pã:raíba, iniciandO uma
SENTES OS SRS. SENADORES:
carreira profissional através da qual, ao longo do tempo,
-demonstraria reconhecida profundidade de conhecimenJorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunitos jurídicos, correçã9 de atitudes e habilidade invulgar,
ce Michiles ~ Fábio Lucena - Raimundo Parente -:.notabilizando-se especialmente como um dos _mais
Odacir Soaies - Aloysio Chii.ves - Gabriel Hermes vibranteS
e inspirados oradores da tribuna do júri popuHélio GueírOS - Alexandré Costa .:.___ ioão Castelo lar.
Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
o ambiente político da rãmma onde o pai, o irmão
Lins- Vírgflio T·ávora..:... Carlos AlbCfto- Martins -Fi- mais velho e vários parentes já pontificavam, além da inlho - Humberto Lucena -- Marcondes Gadelha clinação pessoal para o cultivo da eloqüência, atraíramAderbal Jurema - Marco Maciel - Nilo Co~lho no para a vida pUblica, dando seqUência a uma iradição
Guilherme Pãlmeii-B. - Carlos Lyra - Luiz Cavalcante
iniciada pelo avô materno, Bento José Alves Viana,
- Albano Franco - Lourival Baptista- Passos Pôrto
-_constituinte estaduaT ria Primeira República.
-- Lomanto Júnior- Luiz Viana -João Calmon---' Participarido,- ao lado de Octacílio-de AlbuquerqUe da
·José Ignácio - Moacyr D3Ua =... -Amaral Peiwto organização do-Partido Democrâtico em 1928, em maio
Nelson Carneiro - Itamar Fran·co -Alfredo Campos
de 1930 elegia-se deputado estadual, mandato que bave~
- Amaral Furlan - Benedito Ferreira_- Henrique
ria
de perder poucos meses depois quando da vitória da
Santillo- Mauro Borges- Gastão Maller- Roberto
revolução.
Campos - J osê Fragelli - Affonso Camargo - Álvaro
"-A Aliança Liberal, aliás, seria o seu batismo de fogo e
Dias- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Octavio Car-certamente o alicerce inabalável de todo o patrimônio
doso.
político que construiu na Paraíba.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sob a pro1:: que Argemiro, teve o discernimento e a coragem de
teção de Deus, iniciamos Ílossos trabalhos.
divergir do pai, e do irmão, o deputado federa! Acácio
Declaro aberta a Sessão Especial do Senado Federal
Figueireào, líderes do PRP na região de Campiria Granque, em atendimento a requerimento do Senador Humde, envolvendo~se de corpo e alma no movimento revoberto Lucena e outros Srs. Senadores, destina-se a home-lucionário ao lado de João Pessoa e de José Américo de
nagear a memória do ex-Senador Argemiro de Fi&ueire·Almeida.
do.
EiSa opção político-partidãria, embora -não ~com~
Convido os familiares do emfnente saudoso Senador
preeodida por muitos, face às conseqüêm~ias de desarArgemiro de Figueiredo a tomar assento no recinto do
monia familiar que provocava, seria fundamental para o
Plenário do Senado, na f6rii1a dO Regimento. (Pausa.f
futuro de Argemiro e em certas ocasiões decisiva para a
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucesegurança pessoal do seu progenitor e de parentes próxina.
-mos, como o exaltado líder perrepista dr. José Agra,
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte
ameaçados de linchamento em Campina Grande, na fase
discurso.) - Sr. Presiderite, Srs. Senadores, embora
tumultuada que se seguiu ao assassinato do Presidente·
Campina Grã.nde tenha sido sempre um celeiro inesgotáJoão Pessoa e ao triunfo definitivo da Revolução de
vel de eminentes homens públicos, oferecendo à Paraíba
1930.
e ao Brasil figuras de escol, notadamente na esfera parlaReorganizada a vida administrativa do Estado, Argementar, algumas personalidã.des ali naScidas tiveram
miro seria designado em 1932 para integrar o Conselho
atuação _de tal destaque que não podem ser niveladas aos
Consultivo do_ município de Campina G~:ande, e, em
seus contemporâneos.
_
agostO do mesmo ano, nomeado Secretário do Interior e
Assím-ocorreu -com Argemiro_ de Figueiredo, a quem,
Justiça
pelo interventor Gratuliano de Brito.
com justiÇa e dístíllção, o Senado da República homena-

Ata da 73• Sessão,
em 24 de maio de 1983

e

geia nesta taide, em-razão do SCJ.l falecimento a 14 de dezembro de 1982.
Como o velho lrineuJOfilly no fim-do sêculO--pã:ssado
e Afonso Campas· nos anos iniciais do nosso século, Ar·
gemiro de Figueiredo, a partir-de 1930, foi a figura do-minante da história de Campina Grande, movimentando-se
no cenário político -do seu município, da Pafaíba e do
Brasil, com a desenvoltura dos que nasceram vocacionados para o honroso, porém difícil desempenho da vida
pública.
Integrando o mais numeroso e influente tronco familiar de Campina Grande, Argemiro de Figueiredo nasceu
aos 9 de março de 1901, filho do Cel. Salvino Goriçalves
de Figueiredo e de d. Luiza Viana de Figueiredo.
Cursou o primário na terra rlatal; fez o secundário na
capital do Estado e diplomou-se na tradicional Faculdade de Direito do Recife, como aluno laureado dã turma
de 1924.
Do seu casamento com D. Alzira Ramos de Figueiredo nasceram seis filhos. O primogénito, Petrônio, j~ não
vive, e teve, como o pai, brilhante atuação política no
exercício dos mandatos de vereador, deputado estadual e
deputado federal, no período de 1951 a 1975, quando faleceu aos 46 anos de idade, durante o terceiro e profícuo

Essa Pasta, mu.ito ~ais do que atualmente, era destinada aos que demonstravam inegáveis qualidades para
liderança política e em muitos casos funcionava mesmo
como uma escala em direção à governança do Estado.
·Foí o qiiC aconteêeu com Argemiro de Figueiredo.
~Como articulador político do interventor e do chefe do
Partido Prog_ressista, o Ministro José Américo desenvolveu intensa e inteligente atuação de espraiamento de sua
influência, conqu~stando amizades e solidificando posições essenciais à futura consolidação de sua própria lidir-atlÇii~-

janeiro de 1935, na- vigência da Co~stituít;âo de
H134; foi escolhido governador da Paraíba através de

-- -Em

-- -eleiÇãO 1ndireta pelos deputados estaduais.
De"po1s do golpe de 1937, Getúlio Vargas confirmaria
Argemiro D.a direção do :Estado, agora na condição de
interventor, posição que haveria de manter até julho de
1940, quando, em decorrência de incontornáveis divergências com poiíticos paraibanos ligados a Vargas, teve
de soHcitar exogeração.
No governo do Estado, Argemiro desenvolveu uma
administração voltada, pela primeira vez na história da
Par:iíba, para uma programação de desenvolvimento
econômico.

1959

A Secretaria de Agricultura recebeu verbas, máquinas,
pessoal especializado, mas sobretudo um fluxo permanente de estímulos do governador para a promoção de
um plano abrangente de dinamização da agricultura e da
pecuária, que inclui, prioritariamente, a renovação da
cultura do algodão, principal esteio da economia estadual e a implaJ?-tação, em mêiodos científiCos, da cultura
do sisai,
Cuidou-se tambéiii da melhoria do rebanho boviÕó
com a aquisição de reprodutores e matrizes selecionados
que eram reve-ndidos a.os c~íadores pelo preço de custo.
Para o incremen~o da produção do algodão em termos
quantitativos e qualitãtivoS, foram adotadas variadas
providências, tais como: criação do Serviço de Classificíição de Produtos Vegetais; instalação de vários campos
de demonstração e multiplicação de sementes; revenda
de sementes sdCcioiladas; zoneamento de áreas de pro- duçãõ de aigodào d-e fibra-longa e de fibra curta; incentivo à mecanização agrícola; estímulos diversos à melhoria
de qualidade para o aumento da exportação.
Outras_ culturas, mereceram iguais cuidados como a
mamona, a batatinha. o abacaxi, a cana-de-açucar, sendo notável a visão administrativa de Argemiro ao introduzir a cultura do sisai, assinalando-se, nesse particular,
o piçmeirismo da Pãraíba em todo o Nordeste e proporcionando a diversificação das fontes de riquezas estaduais.
Construiu importantes obras Públicas como o Instituto de Educação, prédio monumental na Capital do Estado, o Orfanato D ,_ UJrico, dezenas de grupos escolares,
mas a sua realização maior face ao vulto da obra e as
precárias condições econômicas do erârio, foi, sem c(úvida, a implantação do serviço de abastecimento d'água de
Campina Gf~úiâC:~ a partír do reseiVatório de Vaca Brava, salvando da sede e da estagnação económica a sua cidade, o inaior -municfPio do interior paraibano e a mais
i_mportante comunidade de todo o interior das regiões
Norte e Nordeste do Pafs.
De 1940 a 1945, Argemiro de Figueiredo haveria de
amargar a adversidade de um período de ostracismo
político, dedicando-se. então, à advogada, e à agropecuária.
Redemocratizado o País. chefiou uma ala da União
Democrática Nacional em franca divergência com o Ministro José Américo com quem estava rompido desde
1937.

Elegeu-se representante da Parafba à Constituinte de
1946, participando efetivamente da elaboração da Carta
Constitucional, como membro da grande comissão de
redação daquele diploma legal.
Em 1950, disputou sem sucesso a governança do Estado. contra o seu ex-chefe polftico, o Ministro José
Américo, na ni!iis agitada e violenta campanha eleitoral
de toda a história da Paraíba.
Em 1951, perderia também uma eleição para Prefeito
Municipal.
Em 1954, porêm, demonstrando invejável capacidade
de recuperação e inquestionável fibra de comando e de
liderança, elegeu-se para o Senado da República,
reelegendo-se em 1962. Já então como candidato da coligação PSD - PTB, pois deixando a UDN, por divergências insaná veis com alguns ilustres correligionários, pas·
'sou a presidir na Paraíba o PTB.
Na eleição de 1970, sob a legenda do MDB, de que foi
um dos fundadores na Paraíba, tive a honra de ser seu
companheiro de chapa, na disputa dos 2/3 da represen•
tação senatorial paraibana_. Fomos tragados pelas irre·
sistíveis pressões de mandonismo que caracterizavam
aqueles tempos recentes de nossa história, pelo volume
formid_ável de recursos financeiros utilizados pelos nossos competidores e pelo grande número de votos em
branco - mais de noventa mil para o Senado - pois
esta foi a forma que a vanguarda mais avançada do povo
- constituída por estudantes, trabalhadores e intelec-tuais- encontrou, na época, para fazer oposição à própria oposição, na. hora mais sombria da ditadura que se
implaittou no Brasil a partir de 1964-.
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Retirado então_da linha de frente da participação política, Argemiro continuou integrado ao nosso Partido, o
MDB, como chefe inconteste da nossa agremiação na região de Campina Grande e c_omo um dos mais prestigiados líderes do Estado_ e do País.

No Senado d_ur.ante dezesseis anos, Argemiro"
destacou-se pela sua eficiente e fulgurante atuação" nãComissão Diretora, nas c-omissões têcnicas e no plenãtio.
Os seus judicio"soS pareceres e- os SeUS constantes e
magnífiéo"s- piéililinCiam.entoSSObre a problemática nacional e, particularmente, do N ardeste. são hoje páginas
memorãveis dos Anais do Senado.
Foi membro da Mesa Diretora do Senado, como 39 e
como l\" Secretário.lnte_grou tambêm as seguintes comissões: Constituição e Justiça, como Vice-Presidente; de
Redação, como Presidente; Corriissão Mista da Revisão
da Consolidação das Leis do Trabalho; Comissão Mista
do Estudo do Problema do Inquilinato; Comissão de Reforma Constitucional; Comissão _de Legislação Social, de
Finanças, de Códigos Eleitorais e Partidárias, do PoUgono das Secas e de Relações Extçriores. Durante cinco
anos presidiu a Comissão de Finanças,
De sua atuação parlamentar, queremos recordar alguns momentos culminantes que haveriam de revelar
suas afir'mativas qualidades de firmeza de carâter,lealdade partidária, compo"rtamento ético, cultura jurídica, sabedoria política e devotamento aos interesses maiores do
nosso povo.
No plenário, a sua presença na tribuna era constante e
firme, enfrentando com altivez, os momentos mais dificeis da vida política nacional; notadamente a\queles que
culminaram com a renúnCia de Jânio Quadros e posteriormerite com o golpe militar que depôs João_Goulart
em 1964.
Embora divergindo quase sempre da orientação política imposta ao final da s_ua administração pelo Presidente
João Goulart, de quem era correligionário,- como assinalam os vãrios pronunciamentos que fez durante os últimos meses de seu governo, Argemiro; com- a nobreza de
~râter que o caracterizãva~ rião hesitou em proferir
emocionado discurso no Senado, diante da deposição,
pela força, do_ P:resideDte_ do seu Partido, do qual destaco
os seguintes trechos:
"Não irei,-de certo, catar nas rulnas, ainda fumegantes da fragorosa derrota que sofremos, os ind[cios de inadvertência ou de culpabilidade do Presidente João Goulart, nas ocorrências que o arrancaram do poder, Seria indignidade e torpeza se assim
procedesse. Seria afrontar a honra pai'ã.lbana, abra~
vura paraibana, a lealdade paraibana, censurar e negar a fidelidade a um chefe, na hora amarga da derrota.
Não tive a ventura de vê· lo, nos poucos instantes
de sua última passagem por esta capital, queria também abraçá-lo. apertar-lhe as mãos de general vencido, numa reafirmação confortadora e_calorosa_Qe
solidariedade. E ainda agora, quando o vejo
abrigar-se sob o pálio de uma bandeira estrangeira,
longe da Pátria, desejo servi-lo tentando restabelecer a verdad'e, ora distorcida, agravada, no rolo
compressor da incompreensão, da represália e da
vingança. Serví-lo, prosseguindo na sua luta pelas
reformas de_base, modelados pelo bom sen.so e pelo
patriotismo".
Mais adiante, em pleno curso do Movimento Militar
de 1964, quando se deu a cassação do mandato do então
Senador Juscelino Kubitschek, Argemiro, ao protestar
da tribuna do Senado contra aquele ato arbitrário e despótico que revoltou a Nação, leu a seguinte mensagem,
que honra a sua memória, que enviou àquele eminente
líder nacional:
.. Dr. Juscelino Kubitschek
Profundamente sensibilizado com a cassação d_o
seu mandato, na qual nunca acreditei, sinto-me no

dever, nesta hora dificil, de trazer-lhe o meu pro~
nunciamento leal, em coerência com tudo quanto
disse, durante e após o seu rriandato presidencial, a
respeitO do Seu-Governo. Depoís de Getúlio Vargas,
a qUem devemos os passos fundamentais do progresso nacional e a humana política prevídencial e
assíst'ericiâ.l das clãsses meno"S-fivoreCidas, a sua admlilistrãÇão foi a maior de tõdos os tempos. Esta cidade edificada no Planalto como Capital da República será a lembrança eterna do seu nome. Três
Marias FuinaS serão brados perenes de sua imortalidade. Emociona-me lembrar, cõino tlõY.destino,
o que recebemos dP seu espírito humano, cristão e
patriótico, em favor dos vinte milhões de brasileiros
-açoitados pelo flagelo das secas, As gigantescas
obras de açudagem que assinalam o seu Governo representam, em volume de captação d'água e utilidade econômica, mais do que tudo feito por todas as
administrações anterioreS. -A instituição da SUO EN E, mesmo com os pecados ideológicos e progrilrlláticos que sempre combati, é o testemunho do seu
nobre pensamento de redimir o Nordeste e integrar
o seu povo nos quadros do progresso nacional.
Além de reconhecer ainda sua política de desenvolvimento industrial, que o sagrou o maior de todos
-os governos nesse setor da emancipação econômica
do Brasil, quero falar-lhe, como paraibano, filho de
Campina Grande, aquela cidade, a maior no- interior nordestino, que o seu Governo salvou da morte, dando-lhe um perfeito abastecimento d'água e
.saneamento. Como brasileiro, nordestino e campinense, venho apertar~lhe a mão em comovido agradecimento por estas obras que resistirão para sempre ao peso da crueldade e à influência _do_s tempos.
Não tenho elC?mentos para reduzi-lo no meu conceito. Considero-o um condenado sem prova, porque
prova é a certeza conquistada no juízO coiitfàõxtório. E o direito de defesa lhe foi negado. Peço a
Deus que ilumine a revolução triunfante, os seus insignes generais e o honrado Presidente da República, no sentido de se rever o quanto de injustiças perpetradas no calor da paixão e de restaurar neste Pars
o~impêri_o da ordem legal. De par com o meu testemuriho- e agradecimento, permita-me desejar-lhe
paz, tranq-uilidade e a felicidade possível nesta hora
comovedora de sua vida pública".

e

E depois, em 1967, ameaçada a liberdade de imprensa,
Argemiro voltou a verberar no Senado, de forma can..
dente:"0 que importa- para mim é ó cUmprimento do
dever, _é a ordem jurídico-in-stituciOnal do Pais, é a
liberdade. Sem liberdade não são mais possíveis, hoje, à Nação, certas Condições de vida. Ninguém
pode viver sem liberdade. A imprensa, mesmo exagerada, mesmo excedendo-se naquilo que constitui
sua verdadeira finalidade, é poder sagrado para a
vida da democracia. f: ela que_ orienta a opinião
pública; é ela que coordena a opinião nacional; é ela
que nos desperta às vezes para fatos que nós próprios que compomos o Poder Legislativo Federal,
desconhecemos; é ela que vai à apreciação de pormenores interessantes para a vida pública brasileira.
A imprensa é instrumento que não pode sofrer vexames. É um poder que não pode sofrer restrições injustas. ~um poder que, na verdade, onde não existir
franco, não vamos dizer ilimitado, mas com limitações_ ~azoá veis, o espetãculo é de democracia, a
cena-não- é de democracia,-o regime não é de democracia; é- de tirania, ê de desordem jurídica, é de cerceamento ao progresso do Pafs".
Ainda me lembro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com
que vigor intelectua_l e cívico Argemiro de Figueiredo se
posicionou, nO Senado, contrã célebre intervenÇão federal em Goiás, ao tempo do GoVerno Castello Branco
e, posteriormente, no Congresso Nacional ao criticar
com veemência a retirada de prerrogativas e atribuições

a

do Poder Legislativo, por ocasião da votação da Constituição de 1967.
Era a palavra fácil, firme, corajosa e altiva do democrata convicto, do liberal, na intransigente defesa dos direitos e garantiaS individuais e sociais, da ordem jUrídica
enfim.
Mas, Sr, Presidente, Srs. Senadores, se Argemiro sempre se preocupou com os problemas politicas e institucionais, econômicos e sociais que afligiam o país, a sua
vo~ era mais forte e mais alta quando se debatia sobre o
N ardeste e as suas dificuldades, as suas aflições e sua
pobreza.
Como Constituinte de 1946lutou tenazmente pela vincul~ção de uma parte da receita federal à defesa cqntra
os efeitos da seca. Coerente com a sua posição, protestou, no Senado, em 1967, quando o projeto de nova
ConstftU.ição, enviado ao Congresso Nacional pelo Presidente Cãstello Branco, suprimia do texto da Lei Maior
aquele dispositivo.
Dizia então Argemiro:
"Como nordestin-o, não posso deixar de lamentar
profuridainente que o Congresso~ em gi'ailde parte
composto de e!Cffientos do Polfgóilo das Secas, ve-nha a aceitar, a admitir, a eliminação do dispoSitivo
Que -forincluido na Cari'a de 46 em defesa contra os
efeitos das secas. O Senado e a NaÇão conhecem o
que são as secas nordestinas. O que sofre o nordestino. Estão a[ livros cheios do drama dantesco dos
-nordestinos na época das secas:Com a colaboração, o patriotismo e os sentimentos de humanidade de todos os congressistas que
elaboraram a Constituição de 46, inseriu-se no texto
constitucional um dispositivo obrigando os poderes
centrais a uma ajuda permanente aos nordestinos,
através do combate às secas pelos- ór8:ãos especializado~ qu_: _então exi~tiam".

E enfatizava:
.. Por que se desvinvular do Orçamento da Re-pública, por que se excluir da Constituição esse diSpositivo que obriga os poderes centrais a ·cumprir
esse dever de humanidade, de patriotisino, -conse-guido, conquistado ou estabelecido pela compreensão de todos. os parlamentares, de todos os constítuintes de 1946",
Em 1959, diante da criaçã-o da SUDENE e d_a_publicação das linhas gerais do seu plano que dava ~nfase especial à indUstrialTZação como forma de agilizar o dCsCi1volvimento regional, Argemiro de Figueiredoj preocupado com o rumo dos acontecimentos, critiCOU: as idéiils
lançadas por Celso Furtado, o que lhe valeu, na época.
uma série de incompreensões que, entretanto, ele enfrentou corajosamente, com o seu verbo de fogo.
Afirmava ele da tribuna do Senado:
"Não participo do entusiasmo generalizado dos
que vêem
SUDENE a rederição do Nordeste.
Longe de mim pensar que se torna possível a emancipação econômica de um povo sem a criação intensa e fecunda de um sólido parque indústrial. Longe
de mim combater os que sentem a necessidade de industrializar o Nordeste, com o aproveitamento local
de suas riquezas minerais, agrícolas e pecuárias.
NãoA. O que nego, aos técnicos, com o testemunho
da experiência, da observação e do bom senso, é que
possam eles aparecer à Nação constituindo um órgão específico de combate ao fenômeno climático
das secas. para mim a SUDENEseria até uma inutilidade se outros órgãos da Administração Federal
fossem conduzidos ao pleno exercício das- funções e
objetiVos que -lhes juStificaram a criação",

na

E esclarecia:
"Mas não ê só. O que me intranqüiliza é se pensar e admitir que os nordestinos ficarão preservados
do flagelo das secas, pela ação miraculosa da

su-
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DENE. Se o governo pensa· em resolver o nosso
problema, não poderá fugir ao exame de suas pre~
missas fundamentais.
O que ê que aflige o Nordeste, Sr. Presidente? O
que é que desorganiza a economia da região, des~
truindo a lavoura e a pecuária, e envolvendo a todos
no mesmo drama de miséda e de fome?~ a seca; é a
falta d'água; é a irregularidade no regime das chu ..
vas ou a insuficiência -dCstas. Como se pCnsar em
combater os efeitos de um fenômeno climático, buscando soluções marginàis, que, afmal, terminariam
comprometidas pelos efeitos arrasadores daquele?
Como se pensar em dar solução ao problema básico
que é a obtenção da água?
O que fizeram outras nações; ein í8uais ou piores
condiç_ões do que a nossa? Que- fez o Egito onde
nunca chove? Que fez a lrtdia? Que fez a China? Que
fez a ltâlia, para enriquecer iJ.S várzeas do Pó e do
Tessino?

/

A França, a Espanha, a América do Norte, a Argentina, Portugal, Israel que fizeram em face dos
problemas ligados à falta, à inconstância e à irregularidade das chuvas?
Que fizeram estas Nações para assegurar a prosperidade e o bem-estar dos povos localizados nas
zonas atingidas por aqueles fenômenos? Que fizeram? Levaram água abundante para as regiões secas. Armazenando água pela construção das grandes barragens: trazendo-a do subsolo ou a -obtendo
dos rios perenes, de qualquer forma; só a água poderâ transformar a vida social e económica do Nordeste, pelo processo clássico da irrigação das terras
secas. Os grandes investimentos industriais, aproveitando as condições mais favorãveis da economia
regional são, sem dúvida, de incontestávCI Utilidade,
mas nunca poderão ínfluir como fator impeditivo
dos efeitos dolorosos da calamidade."

E n'outro pronunciameri.to explicitava_ muito mais as
suas idéias:
- - -"Já disse e repito.....;.. é erro catastrófico para aregiãO nordestina, essa prioridade que se pretende assegurar ao problema da industrialização, como processo técnico de recuperação econômica e de combate ao flagelo das secas. Renovo o meu argumétifu
de que em pouco ou nada irá irifltiir, na vasta zona·
do Polígono, a formação de núcleos industriais, por
mais poderosos que eles sejam, uma vez que permanecerá exposta à calamidade toda a imensa população abrangida pelo fenômeno climático."
E salientava:
Os poços manterão os rebanhos e servirão para
irrigar pequenos trechos rurais. ContUdo, se foi-eni -bem disseminados, transformarão a fisionomia so~
cial e económica dos Estados e evitarão o êxodo das
populações rurais.
Exprime um desalento e a falência dos nossos recursos técnicos aconSelhar-s-e o deslocamento de
nordestinos de qualquer zona onde estejam eles situados. Isso não seria solução. Seria a fuga. Seria a
incapacidade. Seria a violação dos preceitos da Lei
Maior, que manda valorizar o homem e a terra e fixar o campoO:ês à zona do seu trabalho. MRJldaria o
Governo ajudar o homem do campo com assistência financeira, pelo sístema das cooperativas, o dnico capaz de acesso ao pequeno lavrador. Não des~
creverei as outras medidas vitais e necessárias de caráter complementar, mas direi a V. Ex', Sr. Presidente ao Senado e à Nação que o problema vital do
Nordeste resume-se neste: água e irrigação."
E, para evitar que se distorcesse o seu pensamento, ele,
mais uma vez, explicava:
"A política dos grandes investimentos, no ângulo da
indústria, ê, sem dúvida, sábia e imprescindível, é vitória
nacionalista.

Jamais poderíamos chegar à meta de nossa independência económica, se·m a criação de um parque industrial, estruturado com segurança e bom senso, em moldes de perfeição técnica e científica. Mas a indústria é irmã gêmea da agricultura."
Como se vê, o que queria Argemiro era um desenvolvimento ir;~dustrial paralelo ao agrícola.
Fiel aos princípios que defendia com tanto ardor,
apresentou inúmeras emendas aos projetas dos Planos
Diretores da SUDENE, encaminhados ao Congresso
Nacional. Não só pretendia uma maior participação da
SUDENE no desenvolvimento agropecuário, como insistia eJP maiores iecursos para a solução do problema
fundamental do semiárido nordestino, qual fosse a falta
d'água.
E, na verdade, ao que parece, a sua luta não foi em
vão, pelo menos em plfrte, pois a SUDENE, aPós uma
sêrii:: de debates, sem prejuízo do processo de industrialização regional, passou a dar maior importância à implantação dos projetos agropeucári'?s. ao planejar a apli~
cação, no Nordeste, dos recursos derivado_s dos incentivos fiscais.
Lamentavelmente, o mesmo não aconteceu com a irrigação, pois, malgrado todos os anúncios, sobretudo a
partir do Plano de Integração Nacional, ainda estamos
muito distantes de resolver o problema crucial da falta
d'água no Nordeste. Enquanto as metas programadas
pelo Plano de Integração Nacional e, depois, pelos li' e 2~>
Planos Nacionais de Desenvolvimento eram de cem a
cento e vinte mil hectares de terras irrigadas na região,
atê o momento talvez não tenhamos atingido a quarenta
mil hectares.

O &. MarcÓndes Gadelha- Permite V. ~x~ um a par~
t&

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, com prazer,
V. Ext.
O Sr. Marcondes Gade/ha- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex~ está traçando, com eloqUência e precisão, o perfil de um dos grandes parlamentares desta República e um dos maiores vultos de toda a História Polftíca ~o Estado da P~raíba. Argemiro de Figueiredo, íntegrO, vertical, retilíneo, era a própria imagem do_ Líder.
Afável, habilidoso, excelente-causeur e_orador primoroso, a sua personalidade era envolvente e, de natural, ali·
cint~. nobre Senador Humberto Lucena. Mas, creio que
o traço marcante da sua personalida~e. _o p_onto que mais
o identifica, a meu ver, a sua grande ffiarca, era a coragem cívica e, acima de tudo, coragem moral, o estoicismo para arrostar toda sorte de intempêries, para enfrentar incompreensões e hostilidades obstinadamente, na
defe5ã de pontos de vista que julgasse certos. Essa coragem, ele a demonstrou em todas as instâncias da sua vida
pública, no exercício do Governo ou na Oposição, em re~
cinto fechado ou nas praças públicas. V. Ext rememorou
muito bem o episódio da memorãvel campanha de 1950.
V. Ex•rememorou muito bem sua posição quando da de~
posição de João Goulart, ocasião em que muitos se encolheram, muitos se_ furtar!iffi, muitos daqueles que mais
privavam da intimidade do Presidente da República. Argemiro de Figueiredo manteve íntegros os seus pontos de
vista. Foi precisamente aqui nesta Casa, aqui nesta tribu~
na que mais duramente, que mais rudemente teve as
fibras do seu espírito submetidas à prova. E esse episódio
da SUDENE, que V. Ex• suscita agora com muita propriedade, talvez seja aquele em que mais Argemiro de Figueiredo tenha empenhado,_ tenha dado mostra d_a firmeza do seu Caráter, da sua segurança e, sobretudo, do seu
descortino e da sua visão, embora não sendo economista
nCm sociólogo. Veja V. Ex', nobre Senador Humberto
Lucena, Argemiro de Figueiredo sustentava a manutenção dos programas hídricos para o N ardeste, sobretudo a irrigação; sustentava a manutenção daquele disposi~
tivo constitucional que atribuía 3% da receita tributária
da União ao combate às secas do Nordes~e. Propunha
que 20% dos iecursos à disposição da SUDENE fossem
aplicados em irrigação, por conta disso foi execrado, foi
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atirado à sarça dos degredados. Eu assisti, nobre Senador- eu era estudante em Recife- ao enterro de Arge. miro de Figueiredo, promovido pela turba assuada por
vozes da intemperância e da precipitação. Vi o seu nolne
apodado de o Calabar, o traidor dos interesses do Nor·
deste. Ainda assim, aquele homem sustentou durante 3
anos os seus pontos de vista, sustentou-os até a morte!
Digo mais; hoje, Excelência, a História lhe dá razão.
Bastou que uma seca nos atingisse, agora, para que se
visse' ioda a fragilidade do desenvolvimento desarmónico
proposto no Primeiro Plano Diretor da SUDENE. Bas·
tou que essa seca agora nos afligisse para que V, Ex• vis·
se de:rruído todo aquele parque manufatureiro autônomo do Nordeste, com o qual também Argemiro de Figueiredo sonhou, porque não havia sustentação agrícola
porque as indústrias lá implantadas não tinham nenhuma vinculação com o N ardeste, nem na origem, nem nos
insumos, nem na mão-de-obra, nem no sistema de produção e nem no mercado a que ele se destinava. Hoje a
economia do Nordeste é apenas uma grande lástima e
um sentimento de dor no nosso coração, nobre Senador.
Agora, vej_a V. Ex' se_a História fez justiça a Argemiro de
Figueiredõ, os -homens ainda não o fizeram. Argemiro
apresentou 14 emendas ao Plano-Diretor da SUDENE,
a lei inicial de criação da SUDENE. Algumas dessas
emendas foram aprovadas pelo Senado; todas elas foram
rejeitadas pela Câmara dos Deputados. Acho, V. Ex•.
que ê hora de uma revisão, no momento em que começannos a repensar o papel da SUDENE, a examinar~
mos a _que ela s~ prestou até agora. Que beneficias reais
trouxe na modificação- da estrutura sócio-econômica da
Região. t hora de fazermos uma revisão desapaixonada,
ap·6S tãntos anôS trariscOrridos. Creio que é o momento
adequado para retomarmos as idê_ias de Argemiro de Figueiredo. Estão dizendo que a irrigação é muito cara,
que o Governo.hão tem condiÇÕes pãra- financiá-la, que
corresponde a um ónus enorme de imediato, com um retorno ~uito lento. Ora, imagine V. Ex• se tivéssemos co~
meçãdo, cOmo foi proposto por Argemiro de Figueiredo,
entusiasmado com as experiências de Israel, do Egito, da
Hungria, quando técnicos daquela época se propunham
a promover, talvez, a maior rede de irrigação do continente Latino-ameiíca"no. Se tivéssemos começado, tal·
vez, hoje, no momento de crise, o Nordeste estivesse vivendo outros dias, se tivesse um mecanismo de resistência de convivência com a seca mais sólido e mais profícuo. Acho, nobre Senador, que está na hora- e essa é a
grande homenagem que podemos prestar a um homem
público da envergadura de Argemiro de Figueiredo- de
retohlarriloS as süas idéias, de darmos continuidade àquilo que estava certo. De minha parte, proponho-me a
retomar essa tese, a examinar, uma por uma, as suas pro~
postas, para darmos seguimentO a elas, numa hora em
que o Nordeste enfrenta a terrível e dura luta entre a espera e o desespero.O SR. HUMBERTO LUCENA- O aparte de V. Ex'
--CO~pleta o meu ~is~_u!'So d_e comovida exaltação à rnemó~ia do grande__ ~i-:isil~iro nordestino, paraibano e campinênse que fÔi Argemiro- de Figueiredo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, podemos dizer, portanto, em sã consciência, por uma questão até de justiça,
que Argemiro foi um dos homens públicos mais completos de sua geração: político competente, orador de excepcional talento, administrador emérito e parlamentar
atuante.
Nas palavras que acabamos de proferir, não traçamos
senão em linhas muito gerais, um ligeiro esboço do perfil
desse notável paraibano, nordestino e brasileiro.
Sem dúvida alguma os que se debruçarem, mais profundamente amanhã, sobre a nossa história hão de escrever um dia a verdadeira biografia de Argemiro de Figueiredo, um dos nomes estelares da política brasileira.
Aliás., Sr. Presidente, Srs. Senadores, não seria muito
pedir a V. Ex~ que tomasse as providências cabíveis para
que se editasse, tão logo quanto possível, os perfis parlamentares de Argemiro de Figueiredo, R uy Carneiro e Jo-

sé Américo, três conterrâneos ilustres que tanto contribuíram para enaltecer a Paraíba no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao terminar este pronunciamento, consigno nos Anais do Senado a permanente saudade da Paraíba do seu eminente filho Argemiro de Figueiredo que deixou às novas gerações um
magníficO exemplo de amor à terra natal e à Pâtria, pelo
homem que foi na sila vida privada e na sua extraordinária vida públlica.
Que De_us_ o tenha no seio de sua eterna bem~
aventurança,
Era o que tinha a dizer. (Muito beml O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) palavra ao Senador Virgílio Tãvora.
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Conoedo a

O SR. VIRGlLIO TÁVORA (Pronuncia o -seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o culto aos
heróis não se evidenciou, na história quando Plutarco
exaltou os seus varões; nem surgiu, pela vez primeira,
nos templos gregos; muito menos apareceu com os grandes personagens de Carlyle. Ésse respeito aos próhomens já existia rias sociedades tribais, sempre inclinada à exaltação dos seus antepassados que se distinguiram.
Mas o comportamento heróico não implica em atos de
extrema bravura ou de devotamento exemplar; não decorre do sacrifício da vida num gesto, ou na atitude de
última doação que não chega ao termo. Parece-nos, tambêm, heroísmo, o ato de viver um ideal, religioso, filosófico, político, doutrinári_o ou ideológiCo, sem que a conduta pessoal discrepe do modelo proposto, guardada,
sempre, aquela fidelidade que contenta o herói e seus
contemporâneos.
Nesse sentido, Senhor Presidente, a polftica, exigindo,
eventualmente, atos da maior grandeza, exige, de quem
pratique, uma voCação para o heróico, seja na intransigência diante da verdade ou do erro, como na compreensão para quem erra, não se confundindo nunca, como
ordena a moral Cristã, o pecador com _o pecado.
O devotamento, a tenacidade, a paciência; a humildade, o espírito público e a inclinação sempre proõtã à defesa do bem comum são heróicas virtudes dos políticos,
como não deixa de ~ê-lo a bravura_ pessoal, que vai do
autodomíniO das paixões à sobranceria diante das
ameaças.
Assíduo defensor das liberdades públicas, sentinela indormida do bem comum, de fidelidade provada às aspirações do seu povo, de lealdade aos correligionários, de
singular neutralidade no exercíciO do Poder, aquele que
agora homenageamos, Argemiro de Figueiredo, que tão
bem soube servir aos Poderes Executivos e Legislativo,
foi - a nosso ver ~ um herói autêntico, um varão aSsinalado da Paraíba, uma figura que merece a reverência
da história e a gratidão de um País inteiro.
Recentemente, a Revista de Informação Legislativa,
em uma inserção única, publicação que honra as tradições culturais do funcionalismo desta Casa, ao lhe
prestar homenagem, mostrava que era nascida de "trfpli~
ce impulso da admiração, da gratidão e do afeto".
"- admiração pelo homem público íntegro, independente, idealista, sempre em combate pelo bem
comum, pelo Senador profundamente afeiçoado à
Casa e ao Colegiada, Senador eficiente, inatacável,
firme, brilhante; pela figura humana ao mesmo tempo forte e serena, sisuda e transbordante de compreensão;
- gratidão" - "continua a citação - pelo incentivo ao setor, pelo elogio ao trabalho da equipe
- que é também uma forma de inceritiVo" .:__Pela
valoração das obras elaboradas na Subsecretaria
(veículo de propaganda da Casa, dizia o Senadof)"
pela colaboração nas pâginas da Revista de Infor_mação Legislativa";
- afeto pelo amigo, sempre em atitude de disponibilidade: amigo leal, simples, generoso, grande. E
sobretudo o __ afeto ao pai estremecido de Sara - a

colega, a funcionária competente e exemplar e tambêm, antes de mais nada, a amiga- e de Ione, que
tanto honra o quadro de funcionários do Senado
Federal."
Quis fazer esta citação, Senhor Presidente, porque se
trata do reconhecimento do funcionalismo do Senado,
representado por sua inteligência, a quem, no Parlamento e fora dele foi figura exemplar de político e de parlament:lr: discreto, elegante, conciso, acolhedor, com·
preensivo, digno sobretudo da confiança, do respeito e
sincero acolhimento, tanto dos seus pares, como dos que
mourejam no Corpo Administrativo desta Casa.
Sua vida ê, toda ela, um exemplo de trabalho, de confiança, de tena~ida~e e de compreensão.
-Originãrio de Campina Grande, a princesa do sertão
paraibano, a capital do algodão, que sempre rivalizou
com João Pessoa, Argemiro de Figueiredo nasceu com o
século, em março de 190 I. Feito o curso secundário em
João Pessoa, bacharel pela Faculdade de Direito de Recife, em 1924, dedicou-se à advOcacia, à agricultura e à
pecuâria, sempre interessado pela polftica, desde os verdes anos.
Deputado Federal pela Paraíba, em 1929 e 1930, representou o Estado natal na Assembléia Nacional Constituinte, em 1946, membro da Grande Comissão que elaborou aquela Carta.
Filiado à União Democrática Nacional, a nossa gloriosa'UDN, elegeu-se Senador em 1954, iritegroU a Mesa
Diretora desta Casa em 1961, como 3>?-Secretário e em
1972, como }9-Secretârio, participando das Comissões
de Constituição e Justiça, de Revisão da Consolidação
das Leis dç:t Trabalho, de Reforma Constitucional, de
Legislação Social, de Finanças, de Códigos Eleitorais e
Partidários, de Relações Exteriores, do Poligono das Se·
cas, presidindo a Comissão de Redação, e, durante oito
anos, a Comissão de Fiqanças.
Reeleito, exerceu o mandato até 1970.
Argemiro Figueiredo, como parlamentar, exerceu
várias missões no exterior: em 1956, integroU a Delegação do Senado ao Congresso Internacional de TUrismo, em Istambul; em 1965, fez parte da representação do
Grupo Brasileiro na quinquagésima quarta Conferência,
no Canadá; representou o Congresso Brasileiro na Reu~
nião do Parlamento Latino-AmeriCano no Peru, em 1965
e no Uruguai, em 1967; em 1962 visitou a_Itália, integrando comitiva Presidida pelo Senador Moura Andrade.
Os Anais desta Casa guardam memória da sua proffcua e brilhante atuação, nos órgãos técnicos e no Plenário. Não era um tribuno apaixonado, mas um orador
clâssico, menos afeito às figuras de retórica do que à precisão--ãtica dos conceitos. Se não arre_batava, na tribuna,
convencia, como quem estuda maduramente o assunto
de que vai tratar.
Se evitava os vôos condoreiros e as frases singulares
dos seus dois grandes conterrâneos José Américo e Alcides Carneiro, primorosos oradores, era, na tribuna ou
na seteira dos apartes um contendo c que impunha respei~
to.
Mas não foi somente parlamentar.
Ocupou a Secretaria do Interior e Justiça, no Governo
de Gratuliano de Brito, de 1932 a 1935, em seu Estado,
tendo sido eleito, nesse último ano, Governador, mantido no cargo pelo Presidente Getúlio Vargas, na qualidade de Interventor, de 1937 a 1940, quando pediu exoneração em caráter irrevOgável.
Sua administração que marcou época, se caracterizou
pelo dinamismo, pela probidade, pelo trabalho, aponta~
da como uma das mais proveitosas da Paraíba, até então, reconhecidos os seus méritos até pelos adversários.
Teve, no Governo, especial preocupação com o setor
eçonômico. Como seja a Paraíba um Estado sobretudo
dedicado à cotonicultura, instalou, nos Municípios estações para a multiplicação de sementes e zoneando a

produção, para que o algodão de fibra longa não fosse.
plantado nas regiões mais úmidas.
Assim, a fibra do algodão paraibano reconquistou a
uniformidade, mais longa e mais sedosa, subindo a produção de dezoito milhões de quilos para quarenta e cinco
milhões de quilos anuais.
Adverso à monocultura, conseguiu intensificar a cultura do agave, partindo para o mercado exportador. A
citricultura, a mamona, o abacaxi, a cana-de-açúcar as~
sumiam impOrtância económica, incentivada a policultu~
r a.
Notável parlamentar, administrador dinâmico e progressista, Argemiro Fi$ueiredo foi, sobretudo, um político, desde quando fundou o Partido Democrático e, ao
Iad;-dC José Ainérico, 6 Pai-tido Pro8:i-Cssisia Ca lJ nlão
Democrática Nacional.
Pelas injunções da disputa local, deixou a UDN,
filiando-se ao Partido Trabalhista Brasileiro, cuja -liderança exerceu no Senado.
Doutrinariamente liberal e ideologicamente centrista,
considerava que o verdadeiro trabalhismo respondia aos
ideais democrâticos e cristãos.
Desta tribuna alertou, mais de uma vez, - e quantas!
- o Presidente João Goulart, nos anos núbios que anteCederam-a Março de 1964 a respeito dos rumos impostos
por um falso trabalhismo, clamando por prudência ecoragem. E aí, o reti'ato e Argemiro de corpo inteiro.
"Coragem - dizia ele - para enfrentar a desordem. Prudência para solucionar os problemas n..acionais. Cor_agem e prudência para reconstruirm~
uma Pátria qUe não fique marginal aos reclamos da
civilização ou à marcha da História. Para reconstruirmos uina pâtria digna de nossos filhos; que pre-cisam viver felizes e livres".
Nunca admitiu os regimes políticos que não se compadecem da liberdade e, durante os anos do Estado Novo,
nOs três que governou a Paraíba discricionariamente,
não há noticia de violências ou perseguições, com- que
compactuasse, naquele Estado.
Em 1935 enfrentava, no Governo, a Revolução Comunista, defendendo a segurança individual e a estabilidade
social, mas ninguêm conta houvesse tripudiado sobre os
vencidos.
Defensor extremo do Nordeste, um dos maiores bata...
lhadores pela criação da SUDENE, foi um dos·que, coh.!'
tra tudo e todos, cedo se-desencantou dos caminhos que
seguia a implantação desta Autarquia desenvolvimentis~
ta. Defendeu o que se lhe afigurou ser justo e certo.
Tornou-se então vítima da mais torpe campanha em
sua Região, cujo clímax se deu nos acontecimentos de
Recife, que fii:enim ép-oca.
Damos-lhe a palavra:
"A SUDENE criou-se em atmosfera emocional.
a seca de 195_3 que inspirou a sua criação.
A Nação atribuía à SUDENE, em mandato solcsne, a função de redimir o Nordeste. Erradicar, para
sempre, qs efeitos da calamidade climática que envolve, periodicamente, os Estados do Piauí, Ceará,
Rio Grande do N arte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Era e é, para mim, o grande problema. O problema básico da paz econômica de vinte milhões de
brasileiros. O problema humano, social, de cuja solução depende tudo mais. A SUDENE não entende·ra assim. E organizara um vasto esquema de desenvolvimento, apoiado na pavimentação das rodovias,
na eletrificação e na expansão industrial.
.J2~ o Ptano Diretor, que procurei emendar, parciãimente, sem lhe afetar a substância. Não conti- nha_ um centavo para as obras ~ serviços de irrigação, nem para a perfuração de poços tubulares
nas zonas rurais. E silenciava no que toca à consFo~
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trução de barragens. Considerei e considero subversivo esse plano arqliiteta:do; subversivo, desumano e

época, a renovação dos costumes políticos do Brasil, a
volta do Estado de _Direito e, sobretudo, a volta do político ao centro das decisões nacionais. Mas gostaria ~esta
tarde, particularmente, de falar de Petrônio Figueredo, o
seu filho, este sim, meu companheiro na Câmara dos Deputados, e que foi roubadO Prematuramente do nosso
convívio e que deve ter sido, sem dúvida alguma, o grande legado de Argemiro de Figueredo ao Brasil. Nesta
tarde em que V. Ext, em nome do Msso Partido, homenageia Argem±ro de Fi$"ueredo, eu quero estendê-latambêm ao seu filho ilustre, ao nosso saudoso companheiro
que despontava como uma das grandes esperanças da
política brasileira.

irracfo-na!.-Só as rodOi.ríaS e a energia elétrica iibsorve, no Plano Diretor, mais de oitenta por cento dos
recursos outorgados à SUDENE. Opus-riie a CSs-e
crime. E não posso compreender como ainda haja,
neste País, um homem de bom senso e um jornal ho-

nesto, ql!-e sustentem a tese de que o problema da
fome e da sede de vinte milhões de pessoas não deva

ser cuidado com prioridade sobre todos os demais
problemas",

O Sr. Aloys_io ChaveS- Nobre Senador Virgfiio Távora, concede-me um aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA nobre Líder.

O Sr. Aloysio Chaves- V. E;<• fala em nome da Lid~
rança, fala em nome do PDS, do nosso Partido e, portanto, da Maioria, nesta justa homenagem que hoje o Senado da República tributa ao pranteado-e emineritC filho
da Paraíba, Senador Argemiro de Figueifedo. Mas, neto
de paraibano, o sangue que corre nas minhas veias não
me permite sopitar o sentimento de que estou dominado
neste momen,to, quando registro e aPlaudo os pronunciamentos nesta Casa, do eminente Senador Humberto
Lucena e de V. Ex•, na exaltação de Argemiro de Figueiredo, que atravessou com bravura e irreprochável coerência períodos difíceis da vida brasileira; antes de 1937,
três anos como interventor, divergindo da polítiCa de
Vargas e mantendo fidelidade aos seus ideais democráticos e a sua vocação de servir à Paraíba e ao Brasil. V. Ex•
já ass!nalou, e o registrou também com inteira propriedade o eminente Senador Humberto Lucena, a visão clara do Senador Argemiro de Figueiredo__ a respeito dos
problemas do Nordeste, vinculados à organização da
SUDENE. Eu diria a V. Ex• que aí está o traço que distingue o administrador do estadista: o administrador v!
os problemas em torno de si, o estadista tem a visão clara
e penetrante do futuro. E Conhecendo o Nordeste, conhecendo os problemas da Paraíba, teve a coragem, a
bravura de pugnar sempre pelas suas idéias, arrostando
com todas as conseqüências. Esta é uma grande tarde
que vive o Senado, na exaltação de um dos maiores senadores que passaram por esta Casa. Meus cumprimentos
a V. Exf, meus cu~primentos à Paraíba.

·o SR. VIRG!LIO TÁVORA- Honra e prazer teremos nós em incorp-orar à -nOssa OrãçãO, oração muito
mais de um técnico que de um orador, porque nunca fomos orador, as palavras de V. Exf, eminente Uder, que
traduzem· melhor do que as aqui pronunciadas o respeito
que não só o PDS mas toda a representação brasileira no
Senado tem àquele que tanto dignifiCou esta Casa.
O Sr. Passos Pôrto.s -

O SR. VIRGILIO TÃVORA- Muito grato a V. Ex•
pelo aparte que produziu lembrando não só a figura de
Argemiro mas nos chamando à realidade de que os grandes homens sempre deixam as sementes plantadas onde
eles vicejaram, R ~emente de Petrônio.

Com prazer, meu

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. VIRGlLIO TÁVORA- Com o maior prazer,
nobre Senador Passos Pôrto.

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Virgílio Távora,
gostaria de também incluir-me entre aqueles que nesta
tarde homenageiam o figura legendária de Argemíro de
Figueredo. Conheci-o ainda estudante. Ele já era uma liderança nordestina, daqueles líderes que marcaram ageração de 30 e que se promoveram através da política brasileira na redemocratização do País, a partir de 45. Era
um orador primoroso, o arquiteto da palavra, aquela retórica que caracterizou sempre o discurso C.o político
nordestino e que teve em Josê Américo a sua figura tutelar. Eu gostaria, nobre Senador, de me incluir nessa ho·
menagem porque fui seu correlí8:íonário. Conheci-o
quando ele liderava na Paraíba a UDN, através do líder
a quem eu acompanhava no meu Estado que era o Senador Leandro Macíel. Ambos representávamos, naquela

O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex~ uiil aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Ouço o nobre Senador Lomanto Júnior, com prazer.

O Sr. Lomanto Júnior - Senador Virgílio TávOra, a
Bahia não poderia faltar, através da minha voz, na homenagem justa, homenagem de saudade de reconhecimento a um dos grandes líderes deste Pafs, que coman~dou, durante mais de quarenta anos, a política paraíbana. Tive o privilégio de conhecê-lo. Não privei da sua in*
timidade, mas, à distância, tornei-me um seu admirador.
Lembro-me daqueie varão, daqUela figura ereta no caráter, nas decisões. Era, sem dúvida alguma, a figura de um
comandante. Tive também o privilégio de conhecer o seu
filho, de privar da sua intimidade. Fui seu colega na outra Casa do Congresso Nacional. Foi, sem dúvida alguma, uma perda muito grande a de Petrônio de Figueredo, que herdou de seu pai, Argemiro de Figueredo, aquela mesma bravura, aquela mesma rigidez de caráter,
aquele mesmo amor à sua pequenina Paraíba. Nesta
hora em que nos reunimos aqui no Senado Federal para
relembrar a sua personalidade, nós podemos dizer que
ele foi o exemplo, e a sua vida continuará a ser uma fonte
perene de inspiração a quantos queiram enveredar pelos
ínvios caminhos da Vida pública. Homenageando Argemiro de Fi$Ueredo, eStaremos aqui hom~nageia.ndo a figura íntegra, pura, mâscula, do político brasileiro, da'cjuele que se honrava em dizer que exercia a política
como uma profissão~ Ele foi um exemplo para todos nós.
A sua passagem pela vida pública servirá sempre de
exemplo permanente, de perene inspiração, repito, para
quantos queiram seguir a dificil, espiJ!}losa, cheias de
Cardos, estrada da vida pública. Receba V. -Ex, neste
aparte a manifestação da minha homenagem que acredito seja em nome de toda a Bahia, que admirava, que
acompanhava, que tínha por Ar~emiro de Figueredo
aquela veneração que os povos têm pelos numes tutelares, pelos que glorificaram a Sua pátria, pelos que a d.ignificararri com-o seu trabalho, e muito pelos que a dignificaram com o exemplo.
O SR. VIRGJLIO TÁVORA- Agradeço ao eminente Serlador Lomanto Júnior suas palavras que reafir*
mam, e com que brilho, os conceitos aqui alinhavados
Sob!e um homem que, realmente reconhecemos nós,
exeriiplo do nordestino, naquilo que tinha de mais puro e
de mais. afirmãtivo.
_

~Retomamos

a citação do homenageado:

"O meu crime foi singular. Pedi água para combater os efeitos das secas. Pedi irrigação para assegurar a vinte milhões de brasileiros uma economia
agrfcola capaz de amparar o homem na fase do flagelo climático. Pedi instrumentos agdcOlas que mi-
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norassem o sofrimento dos camponeses. Pedt poços
tubulares que dessem água ao agricultor e aos seus
rebanhos nos períodos de crise. Pedi sementes e inselicidas. Pedi assistência técnica e financeira. Pedi a
instalação de postos do SAMDU nos Municípios
desprovidos de assistência mêdica. E porque feria a
soberania da SUDENE; porque tudo isso perturbava os planos premeditados daquele órgão que a
Nação irá ainda Conhecer, fui cruelmente castigado
e punido.Fur, simbolicamente, sepultado vivo pelos
comunistas do Recife."
Com viSão de estadista enxergava o punctum do leons
da problemática nordestina.
A área não é homogênea e sim somatória de seis outras distintas, com necessidades as mais diversificadas, e
-a angústia do semi-árido que ocupa 51% de sua superficie tem que ser resolvida prinpipalmente pelo fortalecimento do setor primárío, à base de oferta d'água abundante, aproveitada, máxima, pela irrigação privada e só
_ COOJ.plementarmente por atividades industriais, aliás,
prevalencente no desenvolvimento de outra sub-região
- Litoral e Zona da Mata.
Coerente com seus pontos de vista, quando-da votação
da Carta de 1967, bateu-se longamente contra a exclusão
do texto constituicional do inciso que obrigava a União
a destinar percentagem de sua receita tributária (3%) à
execução do Plano de Combate às Secas.
Estas palavras eu gostaria que ficassem gravadas na
lápíde da memória de todos os nordestinos aqui presentes:
"Como nordestino, não posso deixar de lamentar
profundamente que o Congresso, em grande parte
composto de elementos do Polígono das Secas, venha a aceitar, a admitir a eliminação daquilo que foi
incluído na Carta de 46 - a defesa contra os efeitos
das secas. O Senado e a Nação conhecem o que são
as secas nordestinas. O que sofre o nordestino. Estão- aí os livros cheios do drama dantesco dos nordestinos na época das secas.
Com a colaboração, o patriotismo e os sentimentos de humanidade de todos os Congressistas que
elaboraram a Constituição de 46, inseriu-se no texto
constitucional um dispositivo obrigando os poderes
centrais a urna ajuda permanente aos nordestinos,
através do combate às secas pelos órgãos especializados que então existiam.
Fo~ uma conquista de todos nós, nordestinos,
com a solidariedade- e ·o patriotismo dos representantes de todas as regiões nacionais, que apoiaram,
de coração aberto, essa ajuda, na verdade, de carltter excepcional, para o Nordeste brasileiro.(...) Por
que se desvincular do orçamento da Repl1blica, por
que se excluir da Constituição esse dispOsitivo que
obriga os poderes centrais a cumprir esse dever de
humanidade, de patriotismo, conseguido, conquistado ou estabelecido pelo patriotismo e pela coma
preensão de tddos os parlamentares e todos os constituintes de 1946? (... )Não sei o que poderíamos dizer de um nordestino que viesse votar contra a
emenda que eStabelece garantias constitucionais
para as nossas regiões - Amazônia, Nordeste, São
Fqmcisco ~enfim, essas garantias financeiras que
estão destacadas para assegurar o desenvolvimento
dessas regiões desamparadas, desprotegidas e sujeitas às calamidades. Não acredito que um homem
nordestino, congressista, deixe figurar nos Anais o
seu nome, votando contra aquilo que é interesse
fundamental de mais de 50 milhões de brasileiros
talvez, porque só na região nordestina 20 milhões de
brasileiros - na época - habitam ·os campos e precisam de que esse principio permaneça, embora,
muitas vezes, seja o numerário correspondente desviado de suas verdadeiras finalidades para obras
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que não se encartam naquilo que está nos textos
constitucionais."
Ven-cido, continuou sua luta sem trégua atê os últimos
dias de seu mandato que, por sinal, coincidiu com o fe~
nômeno climãtico -de 1970.
E o que diria S. Ex•, lã?
"O que vemos ~ a confirmação integral do que
dizíamos. Voltou o mesmo flagelo climãtico:Voltou
a seca, talvez com niaior intensidade do que as ante~
riores. Voltou a miséria, nivelando na mesma linha
de sofrímerito e de angústia, operãrios e patrões. Os
primeiros, perdendo o único bem que possuem - a
vida. E os últimos, se a vida não perdem, perdem o
que sustentam, a dignidade da vida, que é o viver
pelos frutos do trabalho.
A seca, destrói tudo, Sr~ Presidente, os rebanhos,
o património, a tranqUilidade, o bem-estar, a esperança e até a própria dignidade humana.
Sr. Presidente, não se exija ma"is da resistência
dos nordestinos. Basta esse decênio de erros funestos. Só a indústria expandiu-se vitoriosamente no
chamado Polígono das Secas, polígono posto por
uma lei que não- corresponde ao_ polígono físico- das
mesmas.
A verdade, porém, é que esse decênio de experiêncía ê suficiente para dCmoilstrat a neces-sidade
de modificar profundament~ a estrutura e os rumos
do grande órgão, ao qual a Nação cometeu a missão
patriótica do redimir o Nordeste. Repetimos, em
respeitosa advertência, o que dissemos em um dos
nossos discursos pronunciados, nesta Casa, em
1959: ""Senhor Presidente, o Nordeste tem, nesta hora, uma consciência- forma._da. A consciência de que
é um pedaço do Brasil. A consciência de que é uma
parcela da Nação. A consciênc_ia de que merece viver dignamente, sem fome e sem miséria. A cons-"
ciência de. que não pode mais ficar exposto ao flagelo das secas. Não afrontemos ~sa consciência que
se formou nas chamas do sofrimento. Evitemos a
procrastinação e os erros das medidas governamentais. Evitemos enlim; porque o desespero não tem
cérebro e a fome só tem instinto".

A VOZ DA ADVERTENCIA
Ao lado desse nordestino inpâvido era também um democrata convicto.
Por isso, jâ em 196J, fazia advertência ao Presidente
João Goulart, como as seguintes:
. "Serque as itlinhas palavras não agradam a muitos e até desPert-am
iras de 3.igiiriS: Amo o meu
PaíS- e desejo tê.· lo forte e feliz. Sou amigo leal Q:o
Presídente João Gáulart_ e quero vê-lo deixar o Governo consagrado pela admiração e o respeito de todos os brasileiros. Jamais desgastado, anulado, ou
aniquilado pela ação solerte dos que perturbam a
paz e a ordem deste País, para transformá-lo na região da anarquia, da miséria e da fome. A Nação
quer paz, tranqUilidade, ordem e trabalho. Este é o
pensamento do _G_overno. Ajudemos a Nação e ao
Governo".

-as

Deposto João GõUla.rt, diria Argem.iro de Figueiredo,
em discurso proferido em maio de 1964, desta tribuna:
..Não irei, decerto, catar nas ruínas ainda fumegantes da fragorosa derrota que sofremos os indícios da inadvertência o_u de culpabilidade do Presidente João Goulart, nas ocorrências que o arrancaram do poder. Seria indignidade e torpeza, se assim
procedesse. Seria afronfãr a honra paraibana, abravura paraibana, a lealdade paraibana, censurar e negar fidelidade a um chefe, na hora amarga da derrota".

Antes, dissera ele desta tribuna sobre o ex-Presidente:
''_Agora, quando o vej9 abrigar-se sob o pâlio de
um bandeira_ estrangeira, longe da Pátria, -desejo
servi-lo.
Servi-lo com serenidade, com justiça. Servi-lo
tentando_ restabelecer a verdade, ora distorcida,
agravada no rolo compressor da incompreensão, da
represália e da vingança". Servi-lo, prosseguindo na
luta pelas reformas de base, modeladas pelo bom
senso e pelo patriotismo. Reformas construtivas
dentro do espírito da democracia e dos anseios Populares de uma nação cristã. Reformas sem demagogia que não abalem as estruturas fundamentais
do regime. Reformas que ampliem, estimulem e
- consolidem a riqueZa nacional, sem espoliação da
propriedade privada. Reformas que extingam os
privilégios injustos -e venham arrancar da fome e da
misêria os milhões de brasileiros que lutam nascidades e nos campos. E tudo sem a luta violenta de classes. Sem o espírito d_ele!ério da subversão ... "
Neste trecho, Senhores, encontramos expressada, claramente a elevação de espírito desse homem. Sua doutrina política, como sua inamOvível fidelidade partidária
um traço do s.eu comportamento ideológico.
Mas _diria, em discurso de 27 de maio de 1964:
"Os homens e os partidos políticos são interesses
e poderes secundários em face de um processo vigoroso e necessário de salvação nacional. Não nos
queixaremos dos danos pessoais ou politicaS que
nos possam reduzir ou destroçar, se eles emergem de
um imperativo de justiça ... "
E, a 19 de março de 1965, com elevação de espírito
ímpar- àquela época, completaria:
"Não há como se poder conciliar as Oposições
sistemáticas com dignidade da vida pública. Nem o
-apoio incondicional com os imperatiVoS do dever
cívico. Não iremos negar que a sobrevivência das
agremiações partidárias repousa na fidelidade aos
ideaiif cOmuns e no espírito da disciplina. Negar
também não é possível que todos os partidos lutam
pela conquista do poder como meio de executar a
ideologia que defendem".
E como um fecho, como um dos seus mais belos dis- cu:i'sOs, além daqueles que proferiu em defesa do Nordeste dessangrado pelas intempéries, permitimo-nos aqui
transcrever, aquele de despedida da vida pública, no trecho que se referia à sua Campina Gritnde:

''Tu, Campina, me encheste de orgulho. Na peleja dU"ra ·c(ue __enfrente~, Subi s_arigrando, quase vencid_o, o cimo· da Borborema para tombai- ~t"sombra do
tCu domíniO. f: ·um cOnsolo que só a alma po-de sentir perecer no próprio berço em que se nasceu. E tu
não me deixaste cair. Transformaste a derrota brutal que me perseguia na glória mais alta de- minha vida. Tu me salvaste, terra abl:'!nçoada."
E foi lã, Senhores, que morreu a 14 de dezembro do
ano passad-o, ila Fa~enda de ltararé, quase aos oitenta e
dois anos de idade, quando a Paraíba expressou a comoção da sua dor, na imprensa, nas instituições culturais, na amplíssimo círculo dos seus amigos e admiradores, destacando-se na Assembléia Legislativa a exaltação
da sua coragem cívica, do seu amor à democracia, do seu
espírito isento de paixões menores, do seu talento, da sua
cultura, do brilho da sua inteligência, e- principalmente - do devotamento inteiro à -terra natal.
Ao rememorar essa grande figura de poHtico nordestino, de parlamentar inatacável, de homem público devotado aos interesses do País como poucos, esta Casa, que
o acolheu longo tempo e a quem serviu com dedicação

Maio de 1983

exemplar, ao exaltar-lhe os méritos, serve de cena a um
preito de admiração e reconhecimento, tal como ele, Senhores, diremos, em concluindo, em carta de novembro
de 1970 diria a Ruy Car:neíro, seu companheiro de tantas
lutas: ..Se um dia o povo lhe faltar, a História far-lhe-h
Justiça".
E, Senhores, a Históría começa a fazer justiça a Argemiro de Fig:ueiredo. (Muito bem! O orador i cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ~ Srs. Senadores, Srs. Deputados Estaduais da Paraíba Orlando Almeida, Roberto Paulino e Raimundo Gadelha, Sr. Vereador de Campina Grande Luciano Figueiredo, muito
querida famíJia do eminente homem público, meu diteto
amigo e saudoso_ Argemiro de Figueiredo.
P~las manifestações dos Srs. Senadores que usaram da
palavra nesta Sessão, o Senado da República reverencia
a memória do grande paraibano de Campina Grande, o
Senador Argemiro de Figueiredo, que, durante mais de
20 anos, deixou no Parlamento brasileiro a marca de sua
atuação inteligente e corajosa, na defesa dos temas nacionais de maior relevância e dos interesSes re_gion3.iS ligados ao seu Estado e ao N ardeste.
Jovem, ad-voga-do, entrou para a política no alvorecer
da Revolução de 30 que já o encontrou Deputado Estadual. Idealista foi absorvido pelo Movimento Renovador, do qual tornou-se dedicado e eficiente colaborador,
impondo-se como candidato vitorioso nas eleições indiretas que escolheram o novo governante do Estado.
Argemiro governou a Paraíba com vigor e probidade
administrativa. Homem de honra e coragem, acusado de
irregularidades no seu Governo, por parte de adversãrios
políticos que o denunciaram ao Presidente Vargas, de
quem era o homem de confiança no Estado, defendeu-se
publicamente, abrindo as portas e os arquivos da Administração aos -inquiSidores, e, após comprovar a correção
e limpidez dos negócios governamentais que dirigia, cuja
situação o Presidente mandara investigar, pediu exoneração irrevogável do cargo, pois não admitia ser colocado sob suspeição pelo Presidente da República. Antes,
porém, por telegrama, demitiu o Secretário de Estado
que tentou envolvê-lo na denúncia.
Nos cinco anos em que governou o seu Estado, pacificou a família: parai bana, dividida pelas paixões politicas
herdadas "com a morte de João Pessoa, a Revolta de
Princesa e as próprias mudanças decorrentes do Movimento Tenentista.
Ele repudiava os planos previstos para o Nordeste,
que colocavam a industrialização como maior prioridade, em detrimento dos programas de captação e preservação dos recuros hídric_os. A seu ver, a industrialização
do Plano Diretor da SUDENE, na época, não iria resol~
ver o principal problema do Nordeste, que era a seca.
Ameaçaram-no de não poder retornar ao seu Estado
pJa Cldi:lde do Recife, cujo aeroporto dava acesso-à João
Pessoa. Não era homem de se intimidar, preferia a morte
física. Resolveu, apesar dos conselhos, voltar à Paraíba
pelo Aeroporto dos Gu"ararapes, onde uma grande multidãO o i!speí-3.Va. Ao aproximar-se destemido verificou
tratar-se de inúml:'!rOs amigos e correligionârios que lhe
foram prestar solidariedade.
Dur;tnte dezesseis anos, Argemiro de Figueiredo emprestou sua ipteligência e o esforço realizador de seu trabalho a esta Casa, o Senado, onde era respeitado e estimado por todos que nele viam, disfarçados na modéstia,
n-o sotaque sertanejo e na simplicidade nordestina, o cidadão exemplar, o político hãbil e o homem público pro~
bo e dedicado.
Argemiro Fig:ueiredo engrandeceu e honrou o Senado
como representante do povo paraibano, e hoje faz parte
da galeria dos demais notáveis membros do Senado da
República.
Nascido_em 1901, foi contemporâneo e conviveu com
toda a g~ação de personalidades ilustres que se rev!!la-
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ram para a vida pública neste século, até dezembro de
1982, quando já o_ctagenârio, faleceu em su~ Fazenda
Hararé, em sua querida Campina Grande, a ''rainha- di
borborema," que lhe deu o berço· e o emprestou para o
serviço "de seu Estado, a Paraíba, e para os serviços do
País, que, com dignidade, honrou e amou, deixando a todos nós uma lição edificante, um padrão moral a ser seguido _e exaltado.
Ao despedir-se do Senado, em novembro de 1970, o
fez por intermédio de uma Carta, lida pelo seu amigo, Senador Rui Carneiro, lido neste Senado, e diz textualmen-

te: "falta-me coragem de fãZê.-Io pessoalmente... sinto
agora em mim este contraste de fugir às emoç-ões de uma
despedida fraternal."
"Aperte por mim as mãos de todos os colegas e fun~
cionârios, e lhes diga que é um irmão que parte, ·deixan~
do os irmãos que ficam. Conforta~me a consciência de
que fui digno deles. Nunca fugi aos deveres do cavalhe~
rismo parlamentar. Nunca escravizei a minha consciên~
cia à turbulência das paixões."
Este o homem que o Senado, hoje, lembra com orgu~
lho e saudade.
Meus senhores, digníssima família do nobre Senador
Argemiro de Figueiredo, o poeta pernambucano, Carlos
Pena, diz: "Benditas lágrimas que não celebram triste~
zas, benditas lágrimas que as figuras não são esquecidas,
mas que os nomes não se apagam."
Argemiro de Fis;ueiredo é um nome que não se apaga.
Que iStõ seja o coro desta sessão solene, que o Senado da
República dedica a Argemiro de Figueiredo.

O SR. PRESIDENTE (Nílo Coelho)- Antes de en~
cerrar a sessão, a PresidénCíã designa para a sessão ardi~
náriil de amanhã, a seguinte
-

ORDEM DO DIA
Votação, em turno úriícO, -do Projeto de Resolução n9
66, de 1982 (apresentado pela Comissão de -Economia
como conclusão de seu parecer n9 367, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador (SC) a eleVB.r
em Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e qua~
renta e sete mil cruzeiros) o montante de sua díVIda consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 368 e 369, de 1982, das Comissões:

-de Constituição e Justiça: pela cOnstitucionalidade e
jurisdicídade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
118, de 1982 (apresentado pela Comissão de EconOmia
como conclusão de seu parecer n9 604, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapetinga (MG) a ele~
varem CrS 50.888.600,00 (cinqlienta mifhOeS, oitocentos
e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 605 e 606, de 1982, das Comis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurisdiciaadi! com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Munid'pios, favorável.
3
Votação, em turno únicO; do Requerimento n9 506, de
1983, de autoria do Senador HenriqueSantilo, solicitan~
do, nos termos do art. n9 418, item I, do ~egimento Interno, a convocação do Ministro CfiCfe do Serviço Nacional de Informações, GC:neral Octávio Aguiar de Me-

deiros, para, perante o plenário do Senado Federal, pres~
tar esclarecimentos sgbre as atividades daquele órgão.
4

Votação, em turno único, do Requerimento n9 670, de
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, de ur~
gência, nos termos do art. n9 371, c, do Re8imento Inter-no, parã-Oficio n9 Sf23, de 1982, do Prefeito Municipal
de Mauá (SP), solicitando autorizaÇão do Senado Feder3J a fim de que possa contratar operação de empréstimo
externo, no valor de USS 4.000.000,00- (quatro milhõ-es
de dólares americanos), para aplícação no sistema viáriO
daquele município.

Votação, em turno único, do Requerimento nll 664, de
1983, do Senador Nelson Carneiio, solicitandO, nos ter~
mos do art. nll 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 268, de 1980, de

autoria do Senador Adalberto Sena, que dâ nova redação ao art. n9 358 do Código Civíl.
6
Votação, em turno único, do Requerimento n9 665, de
1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos ter~
mos 'do art. n9 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 3_64, de 1981, de
sua autoria, que B.ltera a redação do art. n9 II da vigente
Consolidação das Leis do Trabalho, compatibilizando o
prazo prescricional de direitos do diploma consolidado
com o da Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973.
7
Votação, em turno único, ·do Requerimento n9 666, de
1983, do Senador Fernando Henrique Cardoso, solici~
tando, nos termos do 'art. n9 367 do Regimento Interno,
o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 103,
de _1981, de autoria do Senador Franco Montoro, que assegura ao empregado substituto, salário igual ao do
substituído~

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
35, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu parecer n9 197, de 1982), que au-

toriza O Governo do Estado de Pernambuco a elevar em
Cr$ 541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um mi~
lhões, quatro mil e,quatrocentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, s-ob n9 198, de 1982, da Comissão:

- -de ConstituiçãO e Justiça, pela cÕnstitucionalidade e
jurisdicidade com voto vencido do Senador Dirceu Car~
doso.
9
Votação, em turno úniCo, do Projeto de -Resolução n9
97, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 506, de 1982), que au-

toriza a Prefeitura Municfpal de Além Paraíba (MG) a
elevar em Cr$ 3.356.506,00 (três milhões~ trezentos e cin~
qüenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nlls 507 e 508, de 1982, das ComiS~
sões:

-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalidãde e
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Car~
dÕso; e
~ dg M_unidpios, favorável.
lO
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mia como conclusão de seu Parecer n9 613, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Ceará~Mirim (RN) a
elevar em Cr$ 130.279.719,24 (cento e trinta milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dezenove cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob f~.614 e 615, de 1982, das Comis~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favorável.
11

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 122, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seU Parecer n9 616, de 1982) que
autoriza a Prefeitura Municipal de Piranga (MG) a ele-varem Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e 1três milhões, tre-zentos e setCrita e oito mil, seiscentos e cinqUenta crÚZei~
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES sob n9s 617 e 618, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Munidpios, favorâvel.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Ceolho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessão

à~

16 horas e 5 minutos.)

DISCURSO PRONUl'iCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE 23-5-83 EQUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discur~
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na semana que passou, tive oportunidade de abordar
desta tribuna assunto relacionado com a Reforma
Agrâria, hoje manipulada pelo Ministério Extraordiário
para Assuntos Fupdiârios, ao qual se incorporou o INCRA.
Indiscutivelmente, trata-se de um órgão oficial que poderá ter um desempenho social muito maior do que
aquele que lhe foi reservado.
O Ministério, sob a competência do Generàl Venturini, bem que poderia ter uma abrangência maior,
emprestando-lhe na verdade um status de importância
que o equiparasse aos demais, se bem que reconheçamos
que a missão que lhe foi afeta é ma:ior significação para o
País.
-- ·
-Mas, na minha maneira de pensar, o Ministério para
AssuQtos Fup.diârios Poderia absorver parte_ do gigantis~
mo do Ministério do Interior, em boa hora _entregue ao
Ministro Mário Andreazza, indiscutivelmente um dos
maiores auxiliares do Çloyerno Figueiredo, pelo seU dinamismo e compreensão dos graves problemas nacionais, principalmente aqueles relacionados com o Médio
Setentrião Brasileiro - o sofrido Nordeste.
De há muito se sente quão-estafante é o trabalho exercido peiÕ Ministro Andreazza, para at~nder conl. gosta a
todos os setores do seu Ministério, que nos parece um
verdadeiro universo.
Os órgãos a ele afetoS, cada qual de mais tmportancta,
requerem de S. EX• uma acurada assistência, se bem que
dirigidos por pessoas competentes e de comprovada pro~
bidade.
Acontece, nó entanto, que o Ministro não tem o dom
da ubiqüidade, daf, logo escapar~lhe a controle de suas
díversificadas ações.
Um_ exemplo está na luta em que se encontra S. Exf

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 121, de 1982 (apresentado pela Comissão de Econo-

eni"P~~h~do em amparar o Nordeste, diante da terrível
calamidade de 5 anos de seca.
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Como sabemos, o Semi-ârido brasileiro, com os seus
35 milhões de brasileiros e quase 1 milhão de quilômetros quadrados, por si só comportaria um Ministério.
Essa afirmativa que, na verdade, reflete um anseio da
gente nordestina, encontra guarida nas palavras do atual
Superintendente da SUDENE, quando entrevistado pelo
jornal O Globo, de 8 do mês em curso~ ao se reportar aos
poucos recursos para o C.Qmbate à seca no_N_ord_este, assim se expressou:
"O Min.istério do Interior vem de fato tratando o
Nordeste c_om prioridade, mas mesmo que todos os
recursos administrados por ele, se concentrassem na
região, ainda assim, seriam insuficientes para a so·
lução dos problemas que afetam uma população de
35 milhões.
O Nordeste é grande demais para um só MinistériO!"
Acredito que, ao invés de ser criado um _O\.lt_r_o órgão
específico para atender a calamidade provocada pela estiagem, o melhor seria, a meu ver dar uma incumbência
ao Ministério para Assuntos Fundiários,
suplementando-o com o Departamento de Obras Contra
as Secas, SUDENE e BNH.
Ficaria então: - Ministério para assuntos FundiárioS
e Obras Contra as Secas!
Passaria assim- a existir, uin perfeito- relaclonameoto
entre a distribuição de terras e o çombate às estiagens, na
região semi-ârida.
A SUDENE, agregada ao novo Ministério, continua-ria com a sua finaHdade predpua, qual a de Superintender o Desenvolvimento 9o Nordeste.
O Ministério do Interior teria maiores possibilidades
de atender às regiões: - Amazónica - através da SUDAM; o Centro-Oeste, sei'ia atendido pela SUDECO, e
assim por diante.
Continuaria coni o BNH e com o DNOS, além da administração dos Pólos contidos dentro das regiões supracitadas: - POLONORDESTE, por exemplo.
A idéia que ora apresento de acoplar o DNOCS, a SUDENE _e o BNH ao Ministério para ASsuntos Fundiários;- refofçã-se-cada vez mais, quando é o próprio Superintendente da SUDENE, ao referir-se a problemas a
serem enfrentados, citou a estrutura fundiária da região
nordeste, por ele classificada como uma das principais
causas do aumento da pobreza absoluta. E para ilustrar
essa sua asserção, diz que a cada Censo do IBGE, as distorções fundiárias aumentam.
Por fim, o competente Superintendente nos mostra
que "no ano de 1980 revelou que os microfúndios (áreas
com até 15 hectares) se multiplicaram numa proporção
alarmante. E são ..áreas que não permitem o sustento de
uma família e só conduzem à miséria."
É mais um dado importante para que se acople ao Ministério Extraordin.ã.rjo para assuntos Fundiários o
DNOCS, a SUDENE e o BNH, que passará a ter a dupla missão da divisão das _ter_ras e o comb~te às secas.
Lógico que não seria coisa a sef feita de imediato, mas
que merece ser estudada e bem estr\.lturada du__rante o
atual governo, embora só no próximo seja_ concretizada
a idéia.
Se o Nordeste se afigura como o maior problema para
a Nação, justo que de hã muito jâ se tivesse olhado esta
questão com mais realidade e pre.cisão.
-Infelizmente, tal não tem acontecido.
Cada seca que surge, os governos a encara com__nov;~s
improvisações, como Ocorreu em 19'79, primeiro aOO-âa
longa estiagem desse ciclo de 6 ou 7 au..Qs, conforme as
previsões acertadíssim_as do Centro Aeroespacial de São
José dos Campos.
Naquele ano criaram a emergência para atender o flagelQ. Foi um gasto desordenado e até certo ponto perigo. so, porque se pretendia atender à gente flagelada- à ma. neira como foi adotada em 1958 e que deu origem a gru-
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pos de espertalhões que nada queriam com o -lra_balho
quando eram convocados para trabalhar em proprieda~
des em qui o âono exigia produção, uma vez que teria
que pagar o empréstimo realizado aos bancos por intermédio da EPACE.
Este fato foi constatad_o pela Coinissão d6 Senadores
que percorreu o N ardeste: o homem preferia uin salário
menor, sem o perigo de ser dispensado do "serviço", o
-que não ·aconteceria no trabalho alugado, embora ganhando mais!
como se -depreende, e nesta Casa já se tem ouvido por
vãrias vezes, a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE - falhou na execução de sua
principal miSsão; isto porque esva<!:iaram-na, subtraindo
os seus recursos para atendimento a setores outros, fora
di sua prtmordial finalidade.
Ao cometerem tal desatino, estavam os seUs responsáveis atentando contra o Nordeste e a Segurança Nacional.
Um povo desassistido é um povo que s~jÜi&i infelicitado e esquecido, e que a qualquer momento poderá causar desatinos maiores do que aquele que lhe causavam o
terrível mal do abandono.
Doií o- desespero, fome e miséria!
- No Governo Mêdici, o Nordeste sofreu uma das
maiores secas jâ desencadeadas na Região. S. Ex• foi co--nhecer de perto o flagelo e ficou chocado com o quadro
dantesco que assistiu nos sertões centrais do Ceará, na
chamada região dos Inhamuns, talvez a mais seca do Estado.
Como não havia programas para o combate à estiagem, o Governo teve de recorrer às improvisações: cons-trução de rodovias (gasto este quase todo perdido, por~
que as estradas começadas não foram concluídas, o que
acontecera na grande seca de 1958 por mim já referida.

O Sr. Helvídio_N_une_s- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ALMIR PINTO- Pois não, com o maior prazer.
O Sr. He/vídio Nunes-- Nobre Senador A.lmir Pinto,
por motivos alheios a minha vontade, não pude chegar a
esta sessão no princípio do discurso de V. Ex• Mas vejo
que o assunto versado é Nordeste.
O SR._ALMIR PINTO -

Novamente.

O Sr. He/vídio Nunes --E V. Ex• fez referências ao
DNOCS. Em nome do meu Estado, eu gostaria de prestar um depoimento: é muito pequena, é quase inexpressiva a presença do DNOCS no Piauf, temos pequenos açudes em Pirípiri, em Paulistana, em Pio IX e em São Raimundo Nonato. No ano transato, o DNOCS, depois de
30 anos de Pedidos, de reclamações, de súplicas, resolveu
iniciar a construção do Açude Bocaina, na cidade de
igual denominação, 20 Km à montante de Picos. A construção desse açude foi entregue ao 3., BEC, na época dirigido pelo Coronel Herman Suruagy, oficial da mais alta
competência profissional e· de elevadO' estofo moral, e o
Comandante do 3"' BEC anunciou aos quatro veritos qu.:jâ dispunha dos recursos necessâri.os para iniCiar e conclui! -a obra, que deveria estar pronta em dezembro de
1983. Quero informar a V. Ex• que esses recursos, infelizmerite, des-apareceram, ou, então, evaporaram-se, em
virtUde do sol causticante consecutivos da seca. Outra
reivindicação importante seria a construção de um açude
no Municfpio de São Raimundo Nonato, que extrema
com a Bahia., e onde a população, dentro de mais um ou
dois meses, terá que buscar água em Sobradinho, para
so-breviver. ·Da mesma m8neini do açUde Bocaina, inexiste wn centavo de verba para o início da construção
daquela importante obra. Não sei se o meu aparte está
na linha do discurso de _y. Ex•, mas a realidade do
DNOCS, no Piauí, é esta que acabo de dizer em poucas
palavras.
O SR. ALMIR PINTO- O aparte de V. Ex• situa-se
muito bem nas palavras, que estou pronunciando da tri-
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buna do Senado, nesta tarde. Quando V. Ex• chegou, talvez eu jâ tivesse me reportado a uma entrevista, concedida ao jOtnal O Globo, pelo Dr. Valfrido Salmito, Supe-:.
rintendente da SUDENE, onde S. S' dizia que o Nordeste era grande demais para ser apenas de um Ministério.
O Nordeste comportaria, fto pensamento de S. Ex•, um
Ministério à parte. Vou reproduzir um pouco do que já
li. No meu improviso "feito por escrito"- agora estou
fazendo uma parte, realmente, de improviso. Cheguei a
mostrar que ao invés de se fundar mais um Ministério na
República, temos aí o Ministério Extraordinário para
Assuntos Fundiãriõs-que reCebeu, vindo do IBDF, o INCRA. Então, o próprio Dr. Salmito diz, na sua entrevista, que, neste problema de seca do Nordeste, as maiores
tensões surgem com as questões dos minífúndíos. Quer
dizer, hã uma certa correlação com o Ministério aluaimente dirigido pelo nobre General Danilo Venturini. A
minha lembrança era exatamente esta: ao invés de se
criar um novo Ministério, em que se retirasse algo do
Ministério do Interior, que é um universo - o trabalho
desp~dido pelo Sr. Ministro Mário Andreazza é imenso
e não tem S. Ex• o dom da ubiqilidade, de se encontrar
em toda parte ao mesmo tempo, para fiscalizar as grandes obras que estão na dependência de seu Ministérioassiffi. o lógico se~ia acoplar ao Ministério para Assuntos
Fundiários, o DNOCS, a SUDENE e o BNB. E da SU_DENE, como há pouco acabei de dizer, retiraram quase
todos os s_eus rec1:usos, fugindo: assim, ao que na verdade havia íma&inàdo o saudoso Presidente Juscelino Kubitscheck. Na SUDENE temos, por exemplo, o POLO_NORDESTE; Pólo de Desenvolvimento das Áreas Integradas do Nordeste; o Projeto Sertanejo: para transformação e- fortalecimento da economia da fegião; a
EMBRATUR; PROMOEXPORT, para exportações de
produtos da Região N ardeste.
Mas, nobre Senador Elvídio Nunes, o maior problema
nosso, na verdade, é a água, não só para os animais,
como para nós também, animais racionais. Pois bem, lâ
está florescente a avicultura, e-um cidadão amigo meu
precisou de uma ajuda a um projeto - ajuda esta mais
ou menos jâ comprometida- de 106 milhões de cruzeiros pelo PROTERRA. Qual não foi a surpresa de haverem rebaixado 50% do empréstimo iriicial de 106 milhões, para 53 milhões? Quando estive na Carteira
disseram-me que o PROTERRA estava falido, ou melhor, ia desaparecer, não tinha recursos, e que eu me dirigisse ao Banco do Brasil para uma solução. De fato procurei, pelo telefone, o Sr. João Furtado, e ele me afirmou
que, na verdade, a situação do PROTERRA era difícil,
mas _que não podiam deixar, nesse transe dificilpor que
passa o Nordeste, de socorrer àquelas empresas que estão com projetas em andamento e iriam providenciar,
quando nada, 50%, e me parece que isso jã foi feito.
Então, o que estã faltando, evidentemente, 6 dinheiro.
O Piauí tem um solo como o do Rio Grande do Norte,
com imensas aqilíferas; no Ceará não s6 a açudagem nos
salvará. No Governo do nosso colega Senador Virgílio
Távora, tivemos alguns açudes construídos: um em Crato e wn outro em Ibiapaba, no Município de São Benedi~
to, Já no Rio Grande no N arte, do Senador Carlos Alberto, foi inaugurada aquela grande barragem, talvez
maior que Orós, a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves Ribeiro, de 3 bilhões e 750 milhões de metros ciíbícos, wn pouco maior que a Barragem de Orós, sem as
comportas.
De qualquer forma, são duas barragens que se equivalem.
Lamento; não posso dar jeito, porque, como V. E:vs
sabem, somos apenas legisladores, não temos parcela
executiva alguma. Podemos ê falar, clamar e reclamar
melhorias para o Nordeste, este o nosso verdadeiro papel. Para tanto V. Ex• está aqui, como eu estou e como
os demais colegas estão, para pedir ajuda ao Governo
Federal neste momento difícil por que passa o semiárido brasíleiro.
O Sr. Carlos A_/beno -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. ALMIR PINTO -

Pois não.
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O Sr. Carlos Alberto - Nobre Senador Almir Pinto,
na verdade nós que aqui estamos diariamente acompanhando_ o trabalho de V. Ex•, nós-posicionamos da seguinte maneira: olhar para V. Ex• é olhar para o próprio
Nordeste.

O SR. ALMIR PINTO -

Obrigado.

O Sr. Ccirlos A7búto- Assistir ao pronunciamento de
V. Exf é sentir o próprio Nordeste, porque V. &•, na
hora em que fala, na hora em que se expressa, na hora
em que reivindica, na hOra em que procura traduzir o
quadro do Nordeste, sentimos que o -nobre colega fala
com amor, com alma, fala refletindo os nossos provle-m·as. t bem verdade que o nobre Senador Helvídio Nu-

nes, nosso companheiro, em aparte a V. Ex•, fez uma colocação que louvo, pela sua preocupação em_ torno do
DNOCS. Lá, no Piauí, S. Ex• sente os probleinas do seu
Estado, e o Piauí é Nordeste e sente a falta de amparo
para que se possa dar ao Nordeste a verdadeira condição
que ele, no momento, teria que ter. Ora, V. Ex• sabe, e
todos sabemos, que o problema do N ardeste é água. Na
hora em que se der ao Nordesta água, evidentemente, vamos ter, talvez, a região mãiS rica deste País, em tOdos os
sentidos. Então, nobre Senador Almir Pinto, é água o
que falta ao Nordeste. Tenho ligeira impressão de que
isto se vem avolumando, e não é só impressão, é uma
verdade, porque já hoje eu recebia no meu Gabinete o
Dr. Carlos Meireles, o Prefeito _da cidade de Francisco
Dantas, pequena cidade do Rio Grande do Norte. Ele
me falava da problemática da sua cidade. Os problemas
mais difíceis que- ele está Cnfrentando, no momento, são
a seca, a fome, a miséria, o desemprego, e ele coitado,
prefeito de uma cidade sem orçamento, não tem pra
quem apelar. Veio a Brasllia para ·tentar buscãr recursos,
e sei perfeitamente que não vai conseguir ·aquilo que está
operando, não vai levar para Francisco Dantas aquilo
que esperava chegar aqui e conseguir. Nobre Senador
Almir Pinto, a nossa questão maior é formar aqui um
bloco que permita um trabalho dos mais relevantes em
termos de pressão, porque agora devemo-nos unir, para
que possamos mostrar a esta Nação que o N ardeste existe, que o Nordeste não precisa tão-somente de paternalismo, porque o Governo apareCe para o Nordeste nos
momentos de crise. Quando há Seca, ele chega com a
mão estendida. É preciso entender qu"e precisamos muito
mais de um programa intensiVo, que se trace, que se programe a vida do Nordeste, para que possamos superar
essa crise que está desafiando a todOs nós, está desafiando a competência de to_dos nós. Sabemos da sua obstiM
nação, sabemos da sua luta, mas é preciso que haja aqui
unidade em torno do Nordeste, fechando questão em
torno das reinvidicações do Nordeste. Agora o Nordeste
estâ sendo ouvido, o Nordeste agora é importante. E é
importante por que? Porque o Nordeste hoje é ponto decisivo para unia ·eleição presiden-cial. Eritão, hoje, elC está
sendo ouvido, hoje ele está tendo uma maior atenção por
parte do Governo Federal, quejâ faz reuniões para saber
a tendência dos Srs. Goverriadores,no que diz respeito a
uma sucessão presidencial. Queremos também qqe o
Presidente da República discuta conosco os nossos
problemas, não só a sucessão presidencial, que discuta
conosco o desemprego, que discuta conosco os problemas sociãiS-i{ue nos estão deSafiando, que disCUta conosco o flagelo, que discuta conosco a fome, que discuta conosco a miséria. Só assim, se ·nas unirrllos aqui, tenho
certeza de que, evidentemente, amanhã vamos dar um
passo avante- eu, V. Ex•, os Senadores VirgíJio Távora. Martins Filho, Helvfdio Nunes e tantos outros companheiros eleitos pela Região Nordestina. Só vamos conseguir isto se, realmente, nesta unidade, provarmos ao
Governo Federal que o Nordeste não deve ser somente
ouvido para a questão spcessória. Não vamos ficar somente com a mão estendida.~ preciso tambêm que nessa
avenida haja mão e contra-mão, que o N ardeste dê, mas
que o Nordeste também receba, Q NordestC não precisa
de paternalismo. Precisa, sim, de um programa intensivo, elaborado pelo Governo, para que, então, possamos
superar as nossas crises. No momento em que olharmos

para o Nordeste, no momento em que dermos ao Nordeste aquilo que realmente ele merece, em termos de proM
grama de GovernO-, o Nordeste, entã_o; será não uma Re·giãO, mais um País rico._
__
_
_
O SR. ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• o aparte
po·r demais oportuno. V. Ex• disse que, ao me ver aqui,
na tribuna, era mesmo que restar vendo o Nordeste, pois
que, quando eu falava, expressava o pensamento no
Nordeste. Talvez por ser mais antigo. Venho, ilustre colega, de muitas secas, nobre Senador Carlos Alberto.
Com apenas dois anos assisti à grande seca de 1915; tenho em mente alguma coisa dessa época - meu pai, pequeno comerciante, bodegueiro, como dizia na gíria,
vendendo cereais àqueles pobres miseráveis. Depois a
seca de 1919, assisti quando contava seis anos de idade.
D_esta guardo cenas tristes porque já tinha alguma idéia
do que estava ocorrendo. Depois veio a grande seca de
1932, que, não fosse o Jose Américo, de saudosa memória, não set o que teria sído do N ardeste. Mas sempre
o N ardeste desaparelhado para enfrentar todas essas secas. Inclusive, nessa de 1932, o Ministro Jos~ Américo,
para não deixar os nordestinos morrer de fome - porque não havia nada programado, projetado nem planificado- amparou aquela gente abrigada em galpão, e lhe
fornecia alimentos. Depois veio a seca de 1958. Eujã era
político, com o terceiro mandato de deputado estadual, e
marchava para mais uma reeleição. Foi outro trabalho
-:-_fiO!" ~inal mencionado neste discurso que estou fazendo. Tudo improvisado: dinheiro para construir estrada
de rodagem; quantas e quantas estradas no Nordeste fo_ram iniciadas e não foram conclUídas! Por quê? Devido à
improvisação. Esta é a grande realidade. Depois, em
1958, lã se vem mais seca. Agora estamos dentro do
__ quinto ano de_ severa estiagem no Nordeste.~ um sofri- menta. Nós, nordestinos, vivemos armagurados- esta é
_ que é a expressão.

O Sr. Carlos Alberto - Porque não existe ainda programa traçado.
O SR. ÃLMIR PINTO - Por isso é que l-endo as minhas homenagens a Jucelino KubitsChek, não só por ter
-~ sido fundador de Brasflla, mas lhe rendo homenagens as
mais expressivas por ter sido ele quem se lembro_u de
criar um órgão específico- a SUDENE- a 15 de na..
vembro de 1959- para cuidar do Nordeste, do seu desenvolvimento. E o que aconteceu depois que JuCelino
Kubitschek saiu do Governo? Descapitalizaram a SUDENE, e o resultado é este: o DNOCS sem dinheiio, o
DNOS sem dinheiro, o PROTERRA sem dinheiro, POLONORDESTE sem dinheiro, POLOSUDOESTE sem
dinheiro. Tudo isso aconteceu por quê? Porque o Nordeste foi sempre relegado a segundo plano. Esta é a verdadeira situação do N ardeste. O próprio Dr. Salmito dizia que o N ardeste é tão grande que comportaria um Ministério!
Eu tinha, ainda, algumas laudas para ler, mas S. Ex• o
Presidente lembrou que meu tempo está esgotado. E sou
daqueles que cumprem o Regimento, pois quando estou
eventualmente na Presidência, faço com que o mesmo
s((ja cumprido.
Continuando, Sr. Presidente:
Conheço várias dessas estradas, que apenas, foram começadas; duas pC?r exemplo, dentro do meu Município
-- Maranguape!
_
As reclãmações que partiam doi- Governos Nordestinos para que se vital~asse a SUDENE, até hoje"não surtiram efeitos desejados.
O Ministério do Interior, em boa hora orientado pelo
dinâmiCo homem público Mário Andreazza, com os recursos de que dispõe, tem procurado objetivar o desempenho do órgão que superiorm_ente dirige com um trato
mais racional do secular problema das secas_.
Se mais disponibilidades financeiras tivesse, maior número de pequenos ffiédios açudes jâ teriam sido cons- trufdos no Semi-ârido Nordestino.
Uns cem númel-oS de barragens, jã estariam construídas nos leitos dos nossos rios e riachos.
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Poços profundos, cacimbões e cisternas jã estariam a
pontilhar o território do Semi-árido.
Tudo isto, com uma irrigação - embora rudimentar,
mas de grande valia para o combate à fome e à sede, esta,
a se cOnstítuir no -terrível espectro do desespero para as
populações.
O jornal Tribuna do Ceará, de 13 último, traz um editorial de 4• página, epigrafado ..0 Grave Problema d'água", em que o articulista assim se expressa:- ..0 Ceará encontra~se diante da mais grave conjuntura de sua
históriaJamais nosso Estado enfrentou uma crise tão
dramática quanto a presente, causada pela superposição
de cinco anos de seca. A perspectiva é extremamente
sombria, não somente pela redução drâstica da produção e o fornecimento das pastagens em quase todo o
território cearense, como pela ameaça inquietadora da
falta d'ãgua para serventia doméstica. As disponibilidades aqtliferas, representadas pelos grandes e médios açudes, são insuficientes para atender aos rebanhos e à população, até que nos chegue - se chegar - o próximo
inverno. As grandes barragens públicas não receberam
água nova, ·com· exceÇãO do Orós e do Banabuiú, cujas
bacias hidrográficas foram beneficiadas com algumas
precipitações pluviais razoáveis, especialmente o último,
que tem uma reserva acumulada capaz de ga~antir atê
1984 a manutenção do projeto de irrigação de Morada
Nova e o abastecimento_ dos municípios que dele se servem".
Como se vê são privilegiadas, porque se beneficiam
d:3.s águas dos maiores açudes do Estado, principalmente
a segunda (Banabuiú) onde está o grande projeto de irri·
gação 15 mil hectares, se não me falha a memória.
Não se constitui surpresa, Sr. Presidente, o que já afirmava o Conselheiro Acácio: a situação do Nordeste só
será resolvida com Água e Irrigação!
Digo a todos os meus companheiros, principalmente
àqueles sofredores do Nordeste, que enquanto fôlego eu
tiver, enquanto existir miséria no Nordeste, estarei aqui
para falar e clamar proteção a Deus para salvar a nossa
região. (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE FRAGELL! NA SESSÃO DE 23-5-83 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOS.t FRAGELLI - (Pronuncia o seguinte
discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero abordar justamente o assunto de que, em pequena parte, tratei agora, pedindo a palavra para encaminhar a votação de um projeto de esoluçào da Casa. ~
a questão da atribuição concedida ao Senado Federal,
pelo art. 42;1tem IV, da CÕnstituição Federal, que nos
dá a incumbência de ..autorizar empréstimos, operações,
acordos ou quaisqUer atas externos, através de contrato,
de convenção, etc, importe em compromisso financeiro
para os Estados e Municípios."
Peço aos Srs. Senadores terem um pouco de paciência,
porque desejo começar lembrando aqui uma intervenção
de Rui, no Senado da República, comentando o art. 34
da Constituição de 1891, -quando dizia que:
"Compete privativamente ao Congresso Nacional autorizar o Poder Exec~tivo a contrair empréstimos e a fazer outras operãções de crêc:Hto."
Nessa discussão, Rui Barbosa sustentava que ..ao
Congresso Nacional competia tão-somente autorizar o
Poder Executivo Federal a fazer empréstimos e outras
operações de crédito, não lhe cabendo autorizar os Estados e Municípios a realizarem operações de crédito, empréstimos ou quaisquer compromissos externos".
Essa opinião, frente ao art. 34, item II, da Constituição de 91, poderia parecer que era pacífica, que seria
um entendiment:D pacífico. Mas Rui Barbosa lembrava a
opinião justamente de um nobre Senador por Mato
Grosso, que devia ser o Senador Azeredo, frente ao texto
de uma lei de 1902, que exigia a autorização do Senado
para ós Estados e Municípios realizarem operações de
crédito e empréstimos externos.
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Na sua argumentação, Rui Barbosa dizia que o Senado Federal só poderia autorizar o Governo Federal a fazer operações de crédito e empréstimos externo, e nunca
aos Estados e Municípios, porque a competência do
Congresso Nacional cifrava-se apenas a autorizara Governo da República e não dos Estados e MunicípiOs, justamente por serem estes _autónomos~ "Dizia milis: "Tal
autorização não podemos conferir senão ao Executivo,
não a podemos conferir aos pOderes municipais, como
não a poderemos conferir aos poderes estaduais, e isso,
senhores, por uma razão que está na essência do sistema,
por uma razão que é da substância do regime - a ligação íntima entre o poder de votar o encargo e a obriw
gação de pagá-lo."
Gostaria_de ressaltar, Srs. Senadores, este ponto da
manifestação de Rui Barbosa, que, sem dúvida, defendendo a linha de pensamento da Constituição Federal de
1891, sustentava, com razão, que "era da substância do
regime a íntima ligação entre o poder de votar o encargo
e a obrigação_ de pagá-lo". Segundo os princípios elementares do nosso regime- prosseguia Rui- ninguém
pode ser obrigado a satisfaZer uni.a despesa ou a pagar
um imposto que não tenha sido votado pelo seu legítimo
representante."
Como Rui Barbosa hoje choraria diantç_de tudo o q!J.e
está acontecendo! Como se todos os tributos, hoje, para
serem impostos aos cidadãos brasileiros, estivessem sendo votados pelos seus legítimos representantes~.
Sr. Presideilte-e Srs. SCnãdores, ele choraria porque
veria o quanto a democracia e o fC:deralismo brasileiro
estão_ deturpados pelo sistema atual do governo.
"Legítimo representante da Nação em matêria financeira é o CongresSo Nacional. Só este poderá ter o direiw
to de criar obrigações pecuniárias para o C"iáriO nacional."
Os autorítarístãS-áuVem-issâ cOril-UiriSói:i"IsO;-nao dígo
de escárnio, mas de ironia nos lábios.

O Sr. Virg[[Jo Távora---De complacência.

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Não digo que é V. Ex•,
Senador Virgílio Távora, porque V. Ex'- pensa como Rui
Barbosa. Eu sei bem. V. Ex~ não ê autoritário. Sempre
foi uma autoridade, sobretudo em matériã económicafinanceira.
Vejam o que dizia Rui Barbosa, Srs. Senadores: ..0
Congresso é o fiel da bolsa da Nação."
Rui, é claro, não poderia viver em nossos dias. Morreria de desgosto.
Mas, Sr. Presidente, estou tomando o tempo destaCa~
sa,lendo alguma coisa da ConstitUição de 1891, que hoje
lá está no museu das coisas legislativas esquecidas, empo-eiradas, e que, portanto, não poderia servir sequer
para argumentar a tese que todos sabem que defendo.
Rui,' logo adiante, lembrava como nasceu o SenadO no
- conjunto das Constituições americanas"Um corpo do legislativo que era criado para não
ter força nem poder. Um corpo do legislativo americano que seria mais uma peça inerte no Co_njunto do
maquinismo institucional americano."
Hamilton e seus amigos - prestem bem atenção,
Srs. Senadores - "viam no Senado, cujOS fundamentos lançavam, o mais dêbil ramo do Poder Legislativo", mas o ramo fraco tal o vigor cobrou dentro em pouco, diz um dos melhores comentadores
das instituições ameriCanas," que vimos operar-se
uma inversão inopinada nas situações respectivas
das duas assembléias. Aquela, cuja inferioridade parecia prováVel, cresceu em influência e prestfgio à de
outra". Dizia Rui: "Nós é que estávamos destinados, pois, a realizar, além da sua expectativa, as previsões do redator do Federalista."
Sr. Presidente, quando peço que o Senado faça uma
destas duas coisas - ou cumpra a missão que a Constituição lhe deu no item IV do art. 42 e cumpra essa missão com seriedade, integridade; ou peça, através de
emenda constitucional, que seja liberado dess·a missão-
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apenas peço que o Senado tome consciênciª d~s suas
responsabilidades, da sua missão, cumprindo-as ou não.
O que não pode é ficar no texto da Constituição unia disposição como a do item IV do art._ 42, para ser simplesmente descorihC:cida pelo Senado da República. Isto é o
que; como não quero, Senador.

O Sr. Alexandre Costa- Perrlliie-me v:Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLI -

Pois não.

O Sr. Alexandre Co.s_ta - Nobre Senador José Fragelli, V. Ex•, que já vem honrando o Senado há algum
tempo, ...
O SR. JOS~ FRAGELL!- Muito obrigado a V. Ex~
t bondade__do amigo.
O Sr. Alexandre Costa - ... acompanhou esses dois
anos que se passaram, e estou inteiramente de ac-ordo
com que y_~ Ex• diz, _para suprimiNe-o inciso IV do art.
42. A ra~ão objetíva, primeira, da minha sugestão, ê que
V. Ex~ viu, ano passado, a Oposição obstruir os empréstimos em dólar e em cruzeiro. Agora que a Oposição faz
-dez Governadores nos Estados brasileiros, V. Ex~ viu,
este ano, de março para cá, as Ordens do Dia de pedidos
de emprêstinio correrem, V. Ext é o primeiro parlamen. tar que vejo subir~- tribuna para discutir o assunto, porque esses pedidos têm sido votados apenas ao sabor das
Lideranças. É uma permissividade completa para os empréstimos em cruzeiro e em dólar. Muito obrigado V.
Ex• pela atenção.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Meu nobre Senador Alexandre Costa, no ano passado a obstrução feita pela
Oposição- à votação desses empréstimos tinha outros
motivos, que V. Ex! bem os conhece. Por isso, data venia,
não julgo bem lembrado por V. Ex~ o episódio do ano
anterior. Fazia-se obstrução porqUe o que mais desejava
a Bancada do Governo no Senado, o que maís desejava o
próprio Senado era fornecer, a mancheias, aqueles recursos aos seus governos estaduais e municipilis.

Os Srs. Octávio-Cardoso e Jtiiahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ FRAGELLl- Era uma luta que, então,
se tiatav_a. MaS estou colocando hoje o problema num
-plano completamente diferente. Estou certo atê, nobre
Senador Alexandre Costa, qu_e poderei agora ser censu- .
r-ado pelos meus companheiros que ocupam os 10 governos estaduais e numerosas prefeituras do País. O que é
que estou redindo? É que o Senado tenha seriedade no
cumprimento desta missão constitucional que lhe dá a
Carta Magna. Não estou pedindo para votar ou deixar
de votar~ P.arJsso, estou colocando hoje a discurssão desta questão num plano completamente diferente.

O Sr. Virgmo Távora -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt FRAGELLI- Logo, não devemos disw
cu_tir o caso sob o ponto de Vista emocional. O que tenho
ouvido nesta Casa, no plenário e na Comissão de Economia, tantas vezes, ê, por exemplo, consoante dizia-se um
eminente Senador, a quem quero muito bem: "vamos
dar esses recursos aos municípios de qualquer maneira,
porque, se as estatais metem a mão nos dinheiros-do Governo Federal e os esbanjam, porque não vamos dar esse
recursos para os coitados dos prefeitos dos nossos
longfnquÕs municípios?!

O Sr. Octdvio Cardoso - V. Ex•

per~ite -um

aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Esta não é a maneira de
se discutir questão tão séria e de tão importantes conseqüências pãra eSta Nação, sobretudo tendo em vista, o
brutal endividamento nacional, que não ê federal- é estadual e é municipal também-, um endividamento brutal externo que deixa cada cidadão brasileiro, consiente
do seu civismo, a todos os instantes corado de vergonha.
Dou a aparte ao nobre Senador Octávio Cardoso.

O Sr. OctáviO Cardoso - Nobre Senador José Frageur, estive muito pOUco no Senado, no ano passado ~não s-ei se v: Ex• s~ recprda-:- em subsitJJ.ição ao nobre
Senador Tarso Dutra, então enfermo.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Pouco tempo, mas o suficiente para denlOnstrar, riõsso"s pronunciamentos, muito
brilhantismo e mUita objefividade, sua capacidade.

o ·sr. Octávio Cardoso -Agradeço muito a generosidade, coube-me tarnbêm assistir- acredito- os piores
dias do Senado, porque, se a bancada da Oposição naquela época não fazia, como um todo obstrução, achava
muito bem feita a obstrução que era realizada por um de
seus membros, e da maneira mais desastrosa que já se viu
nesta Casa.
O SR. JQS,t __ FRAGELLI- Não co_pcordo com V.
Ex, me permita que externe.

O Sr. Octávio Cardoso- Aliás, é da essência da democracia o contraste das idéias. Estou apenas prestando um
depoiinento.

O SR. JOS~ FRAGELLI -

Perfeito.

O Sr. Octávio Cardoso- V; Ex~ sabe que os projetas
que vêm para cãJã receberam a aprovação de um conselho de desenvolvimento económico ou de um conselho
de desenvolvimento social e, posteriormente, o órgão financiador vai examinar o aspecto da garantia e da boa
aplidição do Crédito. Hoje, nove Governos do Estado
são do seu partido, e V. Ex• diz que a situação ~ diferente. Não me consta que esses Governos tenham pedido ..•
O SR. JOS:I:. FRAGELLI -

Eu não disse isto.

O Sr. Octávio Cardoso - V. Ex' fez essa afumaçào.
Não me consta que os Governos ...
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Perdão, eu não disse que
a situação é diferente; eu acho que continua a mesma.

O Sr. Octávio Cardoso - Não, V. Ex• disse com outras palavras e, eu vou repetir. V. Ex~diz que a Oposição ...
O SR. JOSÉ FRAGELLI - Não, eu não fui bem
compreendido, ou me expliquei muito inal. Acho que a
situação ê praticamente a mesma.

O Sr. Octávio Cardoso - Mas, então, vamos nos entender. V. Ex• diz que naquele tempo o Governo tinha
interesse em ter recursOs a mancheias, o que vale dizer
que era uma situação diferente de hoje. Não me consta
que os correligionários de V. Ex•, ocupando os GoVernos estaduais, tenham retificado alguma coisa daqueles
projetas de resolução, pelo contrário apressaram-se- em
pedir o seu desarquivamento e, os processos que tramitam hoje são os -mesmos que tramitaram em 81 c 82.
Hoje cessou a obstrução da Oposição. Acho que hoje o
partido de V._ Ex• está certo, mas permita dizer-lhe que
nõ passado esteve errado. Mui to obrigado a bondade de
V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Só um instante, Senador.
Acho que a Oposição estava certa, pelas razões políticas que as levavam à obstrução. Acho que ela e a situação se encontram erradas quando concedem essas
permissões para esses empréstimos, para essas operaç-ões
de crêdito, sem o devido estudo da matéria. Estavam erradas ontem e estão erradas hoje, Governo e Oposição.
Tem o aparte V. Ex•

O Sr. Viril1io Távora - Emínente Senador, veja V.
quando um assunto como este é examinado com paixão, aonde nós chegamos.
Ex~

O SR. JOSÉ FRAGELLI -

Mas eu não estou...

O Sr.- Virgt7ió- Tiívora - Um momento, não estou dizendo q-ue seja V. Ex~. fique quieto.
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O SR. JOSE FRAGELLI- Obedeço a V. Ex•. que é
meu chefe desde os velhos tempos da UDN. Eu obedeço
a V. Ex.f, com muito praz:er.
O Sr. Virgflio -Távora - São os ardores da antiga
UDN, da nossa conhecida .. banda de música". Veja bem
V. Exbl a que chega a paixão: aqui vieram, no ano passado, alguns pronvenientes de 1981, dezenas de pedidos de

empréstimos ...

O SR. JOS~ FRAGELLI - Dezenas de pedidos de
empréstimos? Eu ·achO que vieram os milhares.

fontes outras, e que naquele momento eles não possuiam, par_a que o calote não fosse generalitado. E a situação que encontramos hoje em alguns Estados, de agonia, eminente Senador, decorreu da falta de rolamento
daquelas dívidas que agora, em boa hora, embora com
dificuldades imensas acarretadas aos usuário-s, o Senado
Federal houve por bem, a Estados governados por partidãrios de V. Ex• e Estados governados por membros do
Partido da situaçãO, aduzir. Diria a V. Ex• com absoluta
isenção,- não somos mais·governadores- qUe vimos o
sofrimento de todos os nossos colegas do Nordeste, por~
qUe não tinham dados nem maneira de se comprometerem a arrolar aquelas outras dividas que, se com esses recursos, eles poderiam perfeitamente abrir· mão daqu~les
oriundos da sua pr§pria_ trubutaçãQ._Era este o depoimentO que qú.etfa dar a V. Ex• Sinceramente, as razões
políticas invocadas por V. Ex• para aquela atitude, por
este determinado e total esvaziamento do plenãrio,
quando se tratava da votação dessa matéria, não foi algo
que se possa escrever nas páginas mais brilhantes deste
Senado.

O Sr. Virgl1lo Távora - Um momento. Não estamos
dizendo que V. Ex• está com aquele antigo vego di nossa
antiga UDN. Deixe eu -teritiiriar-·a-rrase~ nobre Senador.
Foram dezenas de empréstimos, por parte dos Estados, à
poupança externa. Vamos traduzir isso: dezenas de empréstímoS pedidos peloS EstadOs, vamos primeiro aos
Estados e depois aos municípios, empréstimos externos.
1:: isso, eram dezenas e, não centenas. Centenas foram os
empréstimos gerais pedidos por municípios e eram pedidos internos. Pois bem, a partir de agosto do ano passaO Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
do, diz V. Ex• que é uma decisão política, ninguém discute, a oposição freiou a tomada desses empréstimos. V.
_O SR. JOSÉ FRAGELLI -Só um momento.
Ex• sabe, primeiro que tudo, esses empréstimos - e V.
Nobre Senador Virgílio. Tãvora, estou colocando a
Ex• foi Governador e, portanto, não pode ignorar·- não
discussão da matéria, hoje, em outro plano. Por isso, vou
teriam a menor influência no seu primeiro desembOlso
toinar Oota do- aparte de V~ Ex• O m"eu pronuriclamento,
no resultado da eleição, pela simples razão de que os emse algum valor vai ler, eu bem sei, é apenas pela contripréstimos externos têm a sUa primeira parCela de 20% li- - _ buição dos apartes dos meus nobres colegas. Mas eu
berada ISO dias depois dC internado~ os recursos.
-quero colocai- a questão, hoje, inicialmente, num outro
plano. Por isso vou dar uma resposta· díreta a tudo quan~
O SR. JOSt:: FRAGELLI- V. Ex• pode permitir-me
to V. Ex• disse, mas vou responder o seu aparte em outra
um aparte só nesse pOnto? Eu é que vou apartear V. Ex•
oportunidade, porque este ê um assunto, nobres Senado··~
res,·
que êu ·quero levar adiante.
O Sr. virgl1{0 Távora - Com prazer!
Quero solicitar, e pediria o apoio de V. Ex• e dos outro
O SR. JOSÉ FRAGELLI- V. Ex• pode afirmar, cOm
Sertadores, que instituíssemos uma comissão especial na
conhecimento que V. Ex• tem das coisas, que concedidos
Casa, tendo em vista as responsabilidades específicas do
esses empréstimos não foram feitas por conta liberações
Senado, uma Comissão especial para estudar o caso do
a determinados Estados? Foram ou não foram feitas?
endividamento dos Estados e municípios para nós nos
orientarmos. Não quero fazer nenhuma política partiO Sr. Virgz7io Távora- Afirmo a V. Ex• que é da midária, nem é possível isso, rilãs acho que o Senado, que
nha mais absoluta inciência...
hoje tem altissima responsabilidade de se- pronunciar
sobre endividarn!!nto interno e externo dos Estados e
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Pois V. Ex• desconhece
murüçfpios,
precisa conheCer a situação no Brasil inteiro.
alguns fatos.
Vou pedir a criação. de uma comissão especial para estuO Sr. Virgl7io Távora - ...da nliriha mais absoiuta iadar o assunto,_que ela leve 6 meses, 1 ano, _1 SJ!O e meio,.
· nãO tem lffip0rtâ-nci8, desde _que o Senado colha eleme~
ciência que tal haja sido feito.
tos para orientá-los no cumprimento dessa missão que
O SR. JOSE FRAGELLI- Pois aconteceu.
lhe outorga a Constituição, ".art. 42, item IV.
O Sr. Virgl1io Távora- Só se foi no Estado de V. Ext
que deve ser um Estado afortunado.

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Peço a V. Ex• que se lnforme a respeito. Quantas liberações foram feitas por
conta desses emprêstimos? E vou dizer mais a V. Ex•,
não quero citar casos, ...
O Sr. Virgl1io Távora- Seria interessante. V. EX•s não
dizem que gostam da verdade, vamoS às VCrdãdes.

O SR. JOSe. FRAGELLI - ... os dólares vieram at~
antes da concessão, pelo Senado, da autorização dos empréstimos. Os dólares vieram até antes da autorização
dos empréstimos pelo Senado.
E vou dizer a V. Ex• ao péào ouvido o caso cjue aconteceu~ e V. Ex 9- vai tirar esta" iri(ormação com um colega
nosso.
O Sr. VirgfllO Távora - Eminente Senador, então a
sua terra, o Sul deste Pais é um outro Pais, porque justamente no Nordeste nós penamos muito.

O SR. JOSÉ FRAGELLI xação à Bolívia ...

Nós vamos pedir ane-

O Sr. Virgt1io Távora- E: esses empréstimos, a grande
maioria, eminente Se-riadOi,--como as obras jã estavam
iniciadas e como obrasjã eStavam feitas, foram dos próprios recursos do Estado, que tiveram que ser auridos -de

ti Sr. Jutahy Magalhães- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. JOSb FRAGELLI- Com muito prãzer dou o
__ aparte a V. Ex•
O Sr. J~tahy Magalhães -

Senador Fiagelli, gostaria
apenas de aparteâ-lo, para não deixar passar sem um reparo a declaração de V. Ex• Se não fez de forma tão enfãtica, quanto vou declarar agOra, no entanto dJ?ixou
transparecer essa idéia' de que, aqui, no Senado, exami~
namos esse caso sem a devida seriedade.
O SR. JOS1:: F~GELLI -

d ST.

E Coilfirmo a V. Ex• ....

Jutahy Magalhães- Então, V. Ex• o fazendo
enfaticamente, faz com que tenha que até rapelir essa
__afirmação, na parte que me toca pelo menos, e acredito
que também quanto aos demais Senadores. Em primeiro
lugar, Sr. Senador, essa matéria é examinada nas assembléias legislativas e nas câmaras municipais que dão
a sua autorização para os empréstimos. Elas são examinadas pelos órgãos do Governo Federal que concede os
empréstimos, e são também examinadas em algumas co~
missões deste Senado._ O_s relatores que examinam cada
casO de per si, estudam essas matérias para- apresentar os
seus pareceres. E posso afirmar a V. Ex• que os pareceres
não- são dados -sem llenbuma preocupação. V~nho examinahdo todos os=pOntos Que devia examinar. Por isso
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que repito essa afirmação, pelo menos na parte que me
toca, e acredito que os demais Senadores devem examinar essa questão com a devida seriedade como o fazem
normalmente. Por isso, Sr. Senador, acho que V. Ex• foi
infeliz quando declarou que este Senado examina esses
casos sem a devida seriedade.
O SR. JOSE. FRAGELLI - Não fui infeliz, e estou
sendo apenas verd~deiro, e os Srs. Senadores que fazem
parte por exemplo, da Comisslio de Economia, da Comissão de Constituição e Justiça, sabem que esses pareceres são todos idênticos, absolutamente id~ticos. Seguem um padrão, a um quase chavão. Não hâ modificação nenhuma na emissão desses pareceres que são feitos pela assessoria, e muitíssimo poucas vezes pelo próprio Senador.
O que não se conta Sr. Presidente, e isto eu vejo desde
as assembléias estaduais, não gostam que se fale com
franqueza, com verdade, e também não gostam de assumir a responsabilidade daquelas falhas ...

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Senador, é um direito
da assessoria trabalhar para atender aos Senadores, a
obrigação dela é para com isso. O Senador que aceita o
parecer da assessoria estâ fazendo também o seu trabalho, estâ assumindo a responsabilidade do que é feito e
dentro da sua orientação.
O SR. JOSt F~GELLIacabei de mostrar...

E., mas esses estudos que

O Sr. Jutahy Magalhães- Desculpe, mas V. Ex• está
sendo infeliz_ nessa colocação, acusando os seus campa~
nheiros de não terem a seriedade devida no exerclcio do
seu mandato.
O SR. JOSE FRAGELLI- Sustento o que digo: V.

Ex•s não querem ~dmitir a verdade de que, nos nossos
trabalhos, muitas vezes faltamos com aquele cuidado,
com aquele desejo de acertar e de cumprir as determinações legais, como acabei de mostrar agora mesmo. Pegue V. Ex• a pauta de hoje, e verifique, pelas exposições
de motivos dos pedidos de empréstimos, se está sendo
cumprido o art. 3~>, da Resolução nl' 63. Não estâ. E aí está a minha resposta a V. Ex•, resposta clara, objetiva,
concreta. Eu tenho a humildade de aceitar as minhas falhas, as minhas insuficiêncías, os meus descuidos, como
certa vez disse aqui.

O Sr. Jutaby Magalhães- Permita V. Ex•, mas falha~
uma coisa, todos nós falhamos, agora, falta de seriedade
~ outra coisa muito diferente.
O SR. JOS1:: F~GELLI- Está V. Ex• muito suscetível em defender o Senado de uma culpà que realmente ele tem_

O Sr. Jutahy Magalhães - Ah, estou. Quando se fala
em seriedade,- fico suscetível.
O SR. JOSE. FRAGELLI - Não volto atrás no que
disse.
Mas, Sr. Presidente, depois de ter lido aquela manifestação de Rui Barbosa, falando justamente sobre a in:.
competência do Senado, na Constituição de 1891, para
se pronunciar so_bre empréstimos e- operações de crédito
9os Estados e Municípios, e que seria certo, tendo em
vista_ a aUtcirlomia dos Estados e Municfpios, Sr. Presidente, a verdade é que fatos lamentáveis ocorreram na
prâtica dos emprêstimos e operações de crédito pelos Estados e Municípios-, colocando o Brasil em má situação,
quando essas operações de crédito e esses empr!stimos
externos, não eram cumpridos,
Por ísso é que Pontes de Miranda, agora apreciando
essa matéria, ou seja, o item IV do art. 42, diz:
"Hoje, tratando de empréstimos, operações ou
acordos externos, o Estado Membro e os próprios
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municípios não os podem contrair sem a prévia autorização_ do Seilado Feçieral. Estão, portanto, impedidos de reconhecer e confessar dívidas à praças
estrangeiras, oU casas bancârias estrangeiraS, ainda
que às filiais riõ Brasil, ou dívidas em nioeCJas estrangeiras porque se pressumem em fraude da Constituição ...
E, adiante, diz ainda:
.. Bem tardia a providência" ...
Para isso que eu queria chamar atenção dos Srs. Senadores.
•• ... foi a respeito dos empréstimos eXternos, a da
Constituição de 1934, Que chegou ate hoje. Estadosmembros e municípiOs, após 1981, crivà!ám-se de
dívidas externas, sem estudo demorado das cláusulas que nelas se inseriram empenhando as rendas
mais importantes".
E outro comentador, Gonçalves Ferreira Filho:
"Os inconvenientes que daf advieram em prejuiízo especialmente do crédito nacional que sofria pela
impontualidade dos devedores, Estados e municípios ... Por isso, a Constituição de 1934 proibiu os
Estados, Distrito Fe~eral e municípios de contraírem empréstimos externos seln- autorização do
Senado" - o que vem até hoje.
Então, por que se mudou a orientação da C9nstitllição
de 189l'fPofque os Est3.i:fose inUniclpíos- abusa-ram daquela liberdade que tinham na ConstituiçãO de 1891 de
fazerem empréstimos, operaÇões de créditos eXfeCDoS,sem os devidos cuidados, sem o estudo fundamentado,
sobretudo da sua capacidade de endividamento, caindo
em impontualidade, e assim, -como diz Gonç:ilves Perreira Fil,ho - colocando mal o crédito nacional.
Daí que, a partir da Constituição de 1934- e diz Pontes de Miranda que foi tardia essa providência- os Estado_s e municípioS-Só POdem tomar empréstimos com a
autorização do Senado_ Fe~eral. Agora, se o Senado não
cumpre, Srs. Senadores - é este o ponto que eu quero
chamar a atenção - se o Senado não cumpre devida~
mente as leis que ele mesmo se dá, para cumprir aquela
missão do item IV, do art. 42, e essas leis que o SCnadõ se
dá são as Resoluções 62 e 93, nós caímos na mesma situação de irresponsabilidade quanto a esses empréstimos
e operações de crédito, na mesma situação da ConStituição de 91.
Veja bem, Sr. Senador. V. Ex• que me dâ a honra muito grande, para com este seu colega, de discutir o -assundo comigo, veja V. Ex• Se nós não cumprimos devidamente essa atribuição que nos dã a Constituição; se nós
não obedecermos as leis que o próprio Senado fez para o
Senado, para bem cumprir a determinação constitucional, vamos ser francos e deixar de susceptibilidades,
como as do nobre Senad_or pela Bahia, e proclamar que
nós não estamos cumprindo devidamente os deveres
constitucionais. E isto que eu quero. Não quero voltar, e
nem fujo à discussão do que se passou no ano anterior.
Mas o que eu quero é colocar questão num outro ponto,
pelas conseqüências que llós estamos assistindo. EU vou
trazer, aqui, aquilo com que o nobre Senador do Rio
Grande do Sul me honrou com o seu aparte. Pois quero
dizer que um dos Estados que se encontra em situação financeira calamitosa ê. o Estado de S. Ex• e S. Ex• sabe
bem disso. Ainda agora acabei de receber, subsídio porque estou pedindo a todos os Estados para me enviarem as mensagens dos governadores que saíram -; e
acabo de ver mais ou menos isto, se a minha memória
não me trai: o Rio Grande do Sul, para este ano, com
uma receita de 115 bilhões de cruzeiros e um déficitparece-me- de mais de 45 milhões de cruzeiros, que tra-

rCi a V. Ex• Fiz as co~tas, do déficit parece-me, é de 58%
da feceita. E ~se é o grande Estado do Rio Grande do
Sul.
E isso ~q-Ue me preocupa, Srs. Senadores. O Estado de
Mato Grosso do Sul, que é o meu, e estou esperando os
dados, oS elementos, para poder afirmar, não deve estar
em situaÇão muito melhor, é um Estado recém-criado.
Mas só de empréstimos Cxternps foram dados àquele goVerilador que V, Ex•s bem conhecem,- Pedrossian, que
hoje já nã9 é urii n_Qiji~ próprio mas é um adjetivo, neste
País, porque envergonha o meu Estado, esse Pedrossian
recebeu ISO milhões de dólares; e vão lá ver a maneira

como ele os aplicou.
E acho que_ o Senado, que deu autorização para que
esse homem- assUmisse o poder em Mato Grosso do Sul,

hoje devia fazer um inquérito para Conhecer a situação
de P~drossian antes de assumir o poder e agora, como é
que ele se encontra, um dos bilionários de Mato Grosso
do Sul.
&_s_ª~ coisas eu não queria falar- e fiz mal em colocar
este problema Pedrossian. Mas se estou dizendo essas
coisas é porque o meu Estado, também, recém-criado, jâ
está c_om dificuldades quase insuperáveis, para atender
os seus compromissos, muitOs resultanteS de5ses empréstim~s que foram dadOs os tais extralimites e intralimites.
Pof exemplo, os intralimiies não e'ntram noS cálculos diz a Resolução e vamos obedecer à Resolução - não
entram no câlculo da capacidade de endividamento dos
Estados, como se os Estados e os MuniCípios não fossem
obrigados a pagar os seus compromissos intralimites.
Meu Deus do c~u, onde é que estamos, Srs. Senadores?
Pergunto a V. Ex•s se estamos levando com seriedade
essa questão? Questão essa que, hoje, pela qual qualquer
cidadão brasileiro, por mais humilde, se preocupa: a do
---endividamento nacional, já não falamos no endividamento interno, que alguém já disse é mais grave do que o
externo; para mim não é, porque enquanto ''passamos o
calote" em pessoas de nossa própria famflia isso não tem
importância, mas quando nós estivermos a pique de "dar
calote" -m. fora, com todas as conseqüências calaniitosas
que isso possa trazer, a situação af muda de figura.
O QUe-quero, apenas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
que atentemos para isto~ por que o Sena'do recebeu essa
missão? ESta atribuiçãO de hoje ter que ãutO<iizar os empréstimos? ~ porque a experiência em contrário, da
Constituição de 1891, foi desastrosa para? País. Foí ou
não foi'? Então, o Senã..do tem qile se coloCar à altura d65sa atribuição da maior e deCisiva importância- que lhe foi
atribuída pela- Constituição. E isso apenas que quero.
Não quero fazer confronto entre partidos; não quero dizero que sucedeu no ano passado, o que estâ ocorrendo
agora, ou amanhã. Quero é que o Senado assuma i:úesponsabilidade- vejam bem - assuma a responsabilidade, repitO de ser um dÕs diretores da situação fiõ.atlceira
da Nação, dos Estados e dos municípios.
Hoje, nós -pedíamos issO a que Rui se referiá agora
mesnio, isto é, que o imposto só pode ser-cobrado dcilde
que seja votado pelos seus legítimos representantes. Isso
jâ não existe ·mais, está bem. MaS, -o -Senaào que, hoje,
tem uma competência específica, não cumpri-la devidamente, dessa forma o Senado deiXa decrescer no conjunto das instituições nacionais, como cresceu o Senado
americano, aquele mesmo Senado a que Hamilton dizia
ser o mais débil ramo do Poder Legislativo, e que de hã
muito é o mais forte, é quase que o Poder Legislativo
americano; e é isso que quero para o Senitdo da ReQ_ública. Quero que este Senado tenha consciência das suas
responsabilidades. Eu quero que ...
o Sr. Virgl1io Távora_ Eminente Senador, V. Ex• dá
ou não dá _0 aparte?

O SR. JbSt FI~.AGELLI - ... este Senado procure
ganhar em prestígio e em força, e ele só pode fazer isto se
ele cumprir devidamente, sem subterfúgios e sem fraquezas, ás atribuiç_ões ·que lhes são dadas pela Constituição

· Nós vivemos fàlando em prerrogativas do Poder Legislativo. Meu Deus do céu, eu não quero prerrogativas
para isentar-me de acusações que eu faça, talvez caluniosas a determinadas pessoas; não é para isso, que eu quero
as prirrogativas do Senado da RePública.
O Sr. Virgl7io Távora- V. Ex•, com todo o seu ardor,
não me deu o aparte pedido hâ mais de IO minutos.

O SR. JOSE: F~AGELLI- Vou dá-lo a V. Ex•
Eu ·quero as prerrogativas do Senado da República.
Nós temos que ter prerrogativas de Poder de um dos Po~
deres desta República e não prerrogativas individuais de
Deputados e Senadores. Isso para mim ê secundário; ser
processado, não ser processado, é secundário se nós, hoje, tivermos consciência das nossas responsabilidades, e
posso dizer, responsabilidades novas e crescentes, na
atual conjuntura política, económica e financeira da
Nação. f: isso o que eu quero para o Senado da República, e por isso vou insistir neste ponto. Esta é a prerrogativa que nós devemos querer: exercer as nossas funções
com autoridade, e com o poder, porque só exercendo com
seriedade, esse poder e essas prerrogativas, é: que nós, de
fato, e não apenas de direito, seremos um dos Poderes da
-República.
Dou o aparte a V. Ex•, Senador Virgílio 'fávorã.
O Sr. Vil'iOio Távora - Já quase o aparte, eminente
Senador, perdeu a oportunidade, porque estâ tão longe o
que V. Ex• aqui percutiu, sobre o qual queríamos nos
manifestar, que vamos fazer um apelo à sua generosidade para que a memória não lhe falte.

O SR. JOSE.
memória.

F~GELLI

-E eu tenho uma péssima

O Sr. Virgl1i0 Távora - E: uma pena; então devia ter
dado o aparte logo no começo.

O SR. JOSt FRAGELLI -

Devia inesmO.

O Sr. Virgl1io Távora- Mas vamos ai. V. Ex• falou, e
àquela época, sim, o endiVidamento completamente alucinado que Estados, que municípios Praticavam antes da
Constituição de 1934. Eminente Senador, pesa-nos dizer
- desculpe a rudeza - que não foi nenhum ato de genialidade, não foi nenhuma visão para o futuro que fez
c_om que o cOnstituinte daquela época colocasse os
freios ...

O SR. JOSÉ FRAGELLI -

Ele foi pragmâtico.

O Sr. Virgt1io Távora - ~· num endividamento que
então era feito de algo que não constituia dívida Cxterna
reconhecida pelo Governo Federal. Não sei se V. Ex• está á par desse pequeno detalhe.

- O SR. JOSÉ F~AGELLI- Eu quero ouvir a lição de
V. Ex.', pa-ra completar o meu raciocínio.
O Sr.. Virgl1io Távora - Não estamos aqui com o intuito de dar lição. Em 1934, estávamos no auge de uma
· · moratória. Aquela moratória iniciada em setembro de
1931, prolongada praticamente até o Estado Novo e,
após ele, vindo a II Guerra, como que continuada de
uma forma muito mais densa. Então, o que o Governo
Fe~eral fez à época? O que o constituinte de 34 praticou
foi a única saída, não por previsão, por visão de futuro,
por desejo de fortalecer Senado, mas era a única maneira
que tinha de poder ir ao mercado, internacional, ...

O SR. JOSt FRAGELLI- Fortalecer o Brasil, não o
Senado.
'
O Sr. Virgnto Távora - ... fortalecendo justamente o
Poder Central, como único interlocutor para qualquer
empréstimo externo. Está é a primeira coisa. A segunda.
eminente Senador, ê que podemos divergir da sistemãti-
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ca legal atual adotada, mas esses empréstimos, máxiine
os empréstirrios externos, são apreciados pelos órgãos
competentes do ExecutíVo. Jâ não vou me referir à parte
relativa à tramitação na órbita estadUal, diremos, na federal. O Banco Central estuda esses empréstimos, e é
com a responsãbilidade desse Banco que vai ao Presidente da República o proces-se;-,- para ter sua chancela. Então,
diríamos a V. Ex•, que estamos de acordo: nl' I -que se
veja, que se processe, que se_estude numa comissão especial, a situação desses diferentes EStados quanto à parte
externa, mas não estamos de acordo com V. Ex• em dizer
que esses empréstimos são dados de uma maneira graciosa, pela falta de cuidado do Poder Executivo ou pc:lo afadigamento mental dos companheiros de V. Ex•, que
sobre ele não se debruçam exatamente.

O SR. JOSÉ FRAGELL! -Não é isso!

nenteSenador, aí sim, eu não concordo. Não quero apaziguai-, mas se ela permite esses empréstimos -dessa maneira que V. Ex~ diz, sem passar pelo crivo do Senado, ..
O Sr. Virgt1io Távora- Peço a V. Ex• que retire o condicionaL

O-SR. JOSÉ FRAGELLI- Eu não posso recõnhecer
autoridade moral na Resolução 63. _
O Sr. Virgi/io -Távora---'-'Se", nãõ ...
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Porque o tal "jeitinho".:.
O Sr. Virgílio Távora- Peço a V. Ex• que retire o condicional "se", pois seu Colega estã afirinando como funciona a Resolução 63. Se V. Ex• põe em dúvida a afirmativa- de seu cOieia, deve tei muito boas nlzões, baseadas
em do_cumentos e fatos, para que então possa ..

-

ü_SR.-JOSE FRAGELLI- Não estou contra V. Ex•,
estou contra a Resolução 63, que é um "jeitinho" brasileiro de r"esolYer as coisas_.

O Sr. Vlrgflio Távora - Nem uma, nem outra coisa.
Na minha opinião, o qU-e- hOuve no fim do ano passado
foi, talvez, um mal entendimento desta Casa, porque todos e.sses processos - tornamos a dizer - só são disponíveis dentro daqueles prazos, e se o Governo - e,
agora. vou dar a V. Ex• um esclarecimento que, passivelmente, V. Ex• não seja sabedor.

(O Sr. Presid~nte faz soar a campainha.)
Eu não quero apaziguar V. Ex• ao contrário, quero
que V. Ex• me a parteie, com essa capacidade e competêncfã. que V. Ex• tem.
O Sr.. Virgílio Távora- Não tenho capacidade. Apenas V. Ex~ se referiu ao seu Cplega.

O SR. JOSS FRAGELL! -Obrigado.
O Sr. Virgílio Távora- Se realmente um Governo es-

tadual, cônscio das suas necessidades, não deseja vir ao
Senado Federal para fazer um empréstimo, fique ciente
V. Ex• que ele pode assim proceder, por uma razão
simpfíssima: aplicam a Resolução 63, ou por interffiéáio
de uma das duas sociedades de economia mista, ou diretamente, DigO a V. EX•; tãO-:ZefOSo das atribuições do Senado, que existe essa vãlvula imensa. São empréstimos
bem mais caros, é óbvio, por intermédio do uso da Resolução 63, do Banco Central que permite, sem passar pelo
Senado, que os Estados procedam assim, e absolutamente, dentro da lei.

O SR. JOSE FRAGELLI -

_ _O SR. JOSt FRAGELLI - Não quero apaziguar V.
Ex•, mas se alguns dos Srs._ S~ádores estão lembrados,
_um dos poucOs pedidos de empréstimoS que pude ã.qui
elogiar, foi feito por V. Ex•, porque vinha devidamente
fundamentado. Não sei se o .Senador Alberto Silva se
lembra disso. Alguém até me censurou aqui: "Você não
devia- defender_ assim esse pedido de empréstimo lã do
Ceará, porque contraria isso, ou aquilo ou alguém". E
eu defendi, porque vinha muito bem fundamentado.
O Sr. Virgílio Távora - A minha consciência me diz
que não contrariava coisa nenhuma.

Dentro de que lei?

O SR. JOSt FRAGELLI- Quero dizer a V. Ex• que
um dos poucos pedidos de empréstimo devidamente fundamentado, foi o de V. Ex~ -e eu registrei. Se V. Ex• pegar os Aitais da Casa verá isso.
--

O Sr. Virgílio Távora- Absolutamente dentro da sistemática legal que existe.
O SR. JOS~ F~AGELU - Uma lei antinacional,
uma lei que contraria os interesses do povo.

O Sr. Virgílio Távora- O nobre Senador vê que teve
o mesmo tratamento por parte de--V. Ex•, que aqueles
_outros que V. Ex• proclama -não vi, não estavam fundamentados.

O Sr. Virgl1io Távora- Se V. Ex• entra na perquirição
de como é a lei, é outra coisa, niaS lei, regulamento, disciplinamento que estão em vigor neste País.

O SR. JOSh FRAGELLI- Não fofam todos, outros
_também vieram fundamentados. Mas, recordo-me que
talvez o melhor, tenha sido o que veio do Governo do
Cearã. Não quero com isto apaziguar, nem comprar a
bo.a vontade de V. Ex•

O SR. JOS~ FRAGELLI - E, por isso mesmo, dentro dessa Resolução 63,- foram liberados os recursos,
para dizerem que ''depois vamos pagar co~ o~ d~lares
que vão ser autorizadôs aiil"da pelo Senado, ou que foram autorizados".

O Sr.- Viritflo "'1'àvorã --V. Ex• eStãequivocado. A Resolução 63 não precisa de nenhuma autorização; a Resolução 63 não precisa de autoríZ.:ição do senado, emínente_
Senador.
O SR. JOSt FRAGELLI- V. Ex•, com certeza, não
conhece os_m_eandros de muitas dessas coisas . .E. por isso
que uma Resolução como a-·63, existe. Mas o que é legal,
nem sempre é moral, e nem sempre, digamos assím, é
cívica, riem sempre vem ao encont-ro dos reais e ]eg(tfmos
interesses do País.

o SI'. Virgílio Távora - Não diga uma coisa dessas,
eminente Senador. A Resolução 63 é que permitiu a
sobrevivência de grande parte da indústria brasileira.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Por ser legal, nem sempre
é moral e nem sempre corresponde aos interesses fundamentais do País.
---

O Sr. Virgr7io Távora- ReSpeito a intenção dCV. Ex•,
mas dizer que a Resolução n9 63 é imoral ou ilegal, emi-

O Sr. Virgt1io Távora - Não. Estou procurando é
apresentar a V. Ex• o fato corno ele é, e não corno ele parecer ser.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Mas, Sr. Presidente, há
tantos aspectos nesta questão de endividamento dos Es. tados e Mu~icíplos, que voltarei outras vezes. Peço permissão aos Srs. Scbnadores pai-a voltar outras vezes ao debate, para mostrar o quanto isto tem realmente prejudicado os próprios Fstados e M!lqicípios, como vou most_rar agora, citando como exemplo o Município de Aquidauana, que está sem poder pagar o funcionalismo, por- que tantos empréstimos foram concedidos, que ele não
se encontra em condições de pagar as prestações e, muito
menos. os juros e sobretudo brutal correção monetária, e
por isso o Município ontem beneficiado, hoje, está inteiramente paralisado.
E pergunto aos Srs. Senadores: serã o Município de
Aquidauana o único, neste País, que se encontra nesta situação?
Eu me referi, agora mesmo, ao Estado do Rio Grande
do Sul. Uma vez o Sr. Ministro Delftm Netto, quando eu
falava da situação ·do Banco do Estado do Mato Grosso,

~
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S. Ex• me disse: "Banco do Estado não vai à falência e
nem se fecha". Com maioria de razão, um Estado tambêril não vai à falência e nem se fecha. Mas é essa situação calamitosa do Rio Grande do Sul que me referi
por alto, com um dêficit de 50% da sua receita, e o Rio
Grande do Sul não há de ser o Estado cm pior situação,
em mais deploráveis condições fip.ailéeiras deste Pafs!
Não há de ser! Mas é assim que devemos continuar agerir este Pafs, sobretudo com a p-articipação do Senado da
República?
O que quefo, nobre SenadOr, é que o Senado, hoje,
tome em suas mãos, com seriedade, com eficiência, com
consciência, os poderes que lhes foram outorgados pela
Constituição. f: apenas isso que quero.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador Josê Fragelli, lamento informar a V. Ex' que seu
tempo jã está. esgotado.
O~ SR. JOSÉ FRAGELLI - E já vou encerrar, Sr.
Presidente.
Como disse hâ pouco, eu quero pedir licença aos meus
nobres colegas, para voltar a este assunto, que acho da
maior importância. Sou daqueles que entendem que as
nações vão para as grandes revoluções sociais pela desmoralização do ,Estado, sobretudo das suas finanças.
Essa tese é defendida, e ainda vou trazê-la aqui, por um
Historiador francês, Pierre Gaxotte, na sua "A Revolução Francesa". No capítulo II, do seu livro, está escrito: "Um Estado pobre dentro de uma Nação rica". ,
A França, de fato estava, economicamente, numa situação privilegiada às vésperas da Revolução, mas a desmoralização do Estado, pela desmoralização de suas finan_ças, essa a causa maior que levou à Revolução Francesa. "Não ~ ã fome"- ainda diz esse Historiador, e
com ele Mathieu também, que conduziu à Revolução
Francesa- "Poucas vezes a fome leva às. revoluções sociais",--nlas é a desmoralização financeira doS Estados
qhe leva às hecatombes Sociais às revoluções como a da
França, em 89, e a de 17, na Rússia.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado pela generosidade de V. Ex• (Muito
bem!)

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQU~RITO
(Requerimento n"' 78/80-CN)
20• reunlio, realizada em 14 de abril de 1983

Às dezessete horas do dia quatorze de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões da
Comissão de Economia, Ala Senador Nilo Coelho,
reúne-se a Comissão Parfamentar Mista de Inquérito,
cria~a pelo Requerimento n"' 78/80-CN, destinada a examinar a escalada da ação terrorista que se desenvolve no
País, com a presença dos Senhores Senadores: Moacyr
Dalla, Álvaro Dias (Presidente), Jutahy Magalhães, Jorge Kalume e Deputados ltalo Conti (Relator), Guida
Moesh, Francisco Rollenberg, Domingos Lc:onelli, Oswaldo Melo e Sérgio Cruz.
Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores Carlos Alberto, Murilo Badaró, José
Ignâcio, Mauro Borges e Deputados Euclides Sêalco e
Ney Ferreira.
Havendo número regimental o Senhor Presidente Senador Álvaro Dias (Presidente), declara abertos os trabalhos.
• Dando início à reuriião o Senhor Presidente comunica
haver enviado ofício ao Senhor Ministro da Justiça
Ibrahim Abi-Açkel, convocando~o para esta CPI, estando aguai-dando sua confirmação.
Prosseguindo, o Senhor Presidente Senador Alvaro
Dias, sugere a prorrogação da Comissão, coloca-se em
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votação a prorrogação, que é aprovada por unanimidade, por mais 60 (sessenta) dias. __
Usando da palavra o Senhor Relator, Deputado halo
Conti, comunica estar o relatório em fase -de acabamento.
O Senhor Presidente usa da palavra para fazer uma
análise do terrorismo no País, incluindo também o episódio que levou à morte o jornalista Alexandre Von Baumgarten, e sugere que se convoque o Delegado João Fontenelle, encarregado do inquérito, sendo rejeitada a sugestão.
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 irâ à publicação.

ANEXO À ATA DA 21Ji' REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE lNQUERITO, CRIADA PELO JI.EQUERIMENTO
N• 78/80-CN, DESTINADA A EXAMINAR A ESCALADA DA AÇÃO TERRORISTA NO PAIS.
PRESIDENTE: Senador ÁLVARO DIAS
RELATOR: Deputado !TALO CONTE
(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU!GRÁFICO DA REUNIÃO).
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Havendo número regimental, iniciamos os nossos trabalhos.
Esta CPI estã com o seu prazo a expirar no próximo ·
dia 18, segunda-feira. Hã, ãinda, o Ministro Abi-Ackel
convidado para depor e aqui não compareceu. Em razão
disso, hã necessidade de prorrogarmos o prazo da CPI,
para que o relator possa apresentar o seu relatório, e,
sobretudo, porque esta CPI foi ~!!Composta nesta Legislatura, e os novos integrantes precisam de um tempo
maior para analisar o relatório que será apresentado
pelo relator Deputado ltalo Conti. Em função disso, solicitaria aos colegas a aprovação da prorrogação do prazo por mais 60 dias. Já nos entendemos com o relator da
matéria, Deputado halo Conti, que concordou com essa
prorrogação por mais 60 dias, para que possamos ouvir,
ainda, o Ministro Abi-Ackel que jã estã convocado, e
apreciar o relatório do Deputado Italo Conti.
O SR. RELATOR (Italo Conti) - Ilustre Prt;sidente
Álvaro Dias, confesSo que recebi a propoSta de 60 dias
não vendo muito iriConVeniente,- mas,- pelo encaminhamento que dei ao relatóiio, praticamente pronto~ falta
somente o depoimento do Ministro Abi-Ackel - eu tenho a impressão de que em 30 dias nós pOderíamos resolver isto, a partir do dia 18. Se houver necessidade, podemos prorrogar por mais 30 dias. Esta- proposição é de
1980, e nós estamos e_m 1983 - no dia 20 de novc;ml:lro
de 1980 fói apresentada eSsa proposição pelo ilustre Senador Franco Montara e pelo Deputado Euclides Scialco. Quer dizer, ela está se arrastando muito. S verdade
que tivemos o interregno das eleições, e depois, em 1980,
jâ iniciamos com o recesso. Tenho a impressão, Sr. Presidente, que nós poderiamos - é uma proposta que· eu
faço neste instante~ -indo de encontro com o seu_ pensamento - poderíamos prorrogar por 30 dias e depois se
houver necessidade, por mais 30 dias. Se em 30 diªs nós
resolvermos, liquidamos esse assunto que se arrasta por
tanto tempo.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- A éonvocaÇao
não foi formalizada ainda, mã.s eu gostaria de faZer um
apelo ao Relator ltalo Conti e aos companheiros, no sentido de que se prorrogasse por 60 dias, pela razão jâ alegada aqui anteriormente.lanto o Deputado Leonelli, o
Deputado Sérgio Cruz, outros Senadores e Deputados, o
Senador José Inácio, sorilos elementos novos nesta CPI,
sabemos que tem um material imenso para ser analisado.
Por certo, o parecer serã apresentado e sem pretender fazer previsões a respeito, nós da Oposição teremos que

pedir vista do relatório do Deputado ltalo Conti. E eu
temo que- 30 dias seja um tempo eScasso para a análise.
Ainda hoje, conversava com o ex-Deputado Modesto da
SilVeira, que participou desta CPI, e ele dizia-me que
realmente o material colhido por esta CPI é um material
denso e que talvez, para uma anâlise mais profunda do
material, um mês seria insuficiente. Não vejo m·otivo
para que, se terminarmos os trabalhos antes dos 60 dias,
não possamos encerrar o_s trabalho_s da CPI _antes. No
entanto_, é_ u_ma medida de precaução prorrogar por 60
dias.
O SR. RELATOR (Ttalo Conti)- A minha idéia, Sr.
Presidente, e não estou assím frontalmente contra a sua
idéia, é qu~_ n~s podemos em 30 dias atender todas as exigências. Acredito que na próXima semana esse relatório
esteja pronto. Todo o material está à dispoSiçãO dos Srs.
Deputados que hoje estão iniciando os trabalhos nesta
Comissão. Pretendo distribuí-lo para cada Deputado,
~orno deve ser feito, com a devida antecedência para a
análise que deve ser feita, naturalmente, sobre um relatório que os se-nhores estão tomando conhecimento agora. Agora hã o problema de depoimento do MinistroAbi-Ackel, que não estâ incluído no relatório, porque ele
não depôs.
O SR. PRESIDENTE (Ãlvaro Dias) - Justamente
por isso que acho que 30 dias não serão suficiente para
o.uv~rJl?:OS o M_ini~tro e_ para que se complete o relat_ório,
com o depoimento do Ministro incluído. Não vejo inconveniente. ~stava faltando apenas a Comissão se reunir e formalizar o Expediente.
(lnaiu:Jível)

O SR. Sf:RGIO CRUZ- Eu acho que seria razoável
os 30 dias, exatamente pelo_ fato de não se saber quando
o Ministro estará à disposição. Ele pode vir nesses 30
dias, mas pode ser que motivos outros, impeçam que ele
venha nos 30 dias. Ele vindo nos 30 dias, mesmo assim
fica com pouco tempo para examinar -êsse material,
sobretudo nós que chegamos agora e temos o mãximo
interesse ern fazer o exame bem feito.
O SR~ RELATOR (halo Conti)- Em parte, o nobre
Deputado tem razão, porque apesar do meu relatório estar praticamente delineado, haver um depoimento a
mais, pode alterar alguma coisa, sobretudo se tratando
do Minístro Abi-Ackel.
O SR. PRESIDENTE (Ãlvaro Dias) - Em votação.
Os que tiverem de acordo permaneçam sentados.
(Pausa.)
Estâ aprovado.
Não é segredo para ninguém que o nosso Partido pretende nesta CPI, e ainda há tempo para isso, analisar um
episódio recente, que tem abalado a opinião pública do
País, o episódio Baumgarten. Alguns poderiam afirmar
que é um episódio eminentemente policiãl, mas ele envolve questões policiais, jurídicas e políticas, sobretudo
há ~m imenso interesse público em torno -desse episódio,
e alguns fatos que estão a nos preocupar sobremaneira.
O primeifO deles, o Delegado João Fontenelle, encarregado do inquérito, entregou à Justiça o seu trabalho antes do prazo que lhe fora concedido pela Justiça, dando o
~caso- por encerrado. Isto causa profunda estranheza. Ouhos episódios mostram clai-amerite que existem forças
ocultas que não pretendem que se apure- coisa alguma
nesse episódio. Basta que se acompanhe de perto os
acontecimentos para que se chegue a esta conclusão. Hâ
pessoas inclusive negand_o atender a convocação da Justiça, para prestar depoimento, desta forma se colocando
acima da lei, acima do bem e do mal. Como é um fato
eminentemente político, jâ que hâ um interesse público
indesmentível, é responsabilidade do Congresso N acional, como instrumento de fiscalização dos atas do Poder
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Executivo, e esta CPI, im.talada para investigar atas de
terrorismo, da maior abrangência. abre a possibilida~e
para que, ainda em tempo, possamos incluir nos nossos
trabalhos esse episódio. Nós não podemos permitir, com
a nossa omissão, que este país se transforme num pa1s de
crimes insolúveis, se transforme no país da impunidade,
mesmo porque nós perderíamos até força nessa nossa
luta para recuperar as prerrogativas que do Poder Legislativo foram usurpadas. Creio que não teríamos argumentos consistentes de lutar Por prerrogativas, se abrir~
mOS mão da que temos, se não nos valermos das prerrogativas que hoje possuímos. Não hã nenhum intuito de
provocação, ao contrário, hã, isto sim, a necessidadC de
se cumprir um dever, de funcionafmos como um instrumento fiscalizador. E a nossa proposta é a de convocarmos, para depois nesta CPI, o Delegado João Fontenelle, encarregado do inquérito na sua fase inicial, pelas
razões já alegadas. Eu coloco em discussão essa propos~
ta, para que possamos, em seguida, votá-la.
Com a palavra o Deputado Domingos Leonelli.

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, na oportunidade em que se discutia, no
âmbito do nosso partido, a necessidade ou não de se realizar pma Comissão_ Parlamentar de Inquérito, para investigar a questão do cas-o Baumgarten, eu me inclui entre aqueles que achavam inconveniente, politicamente, a
constituição de uina CPI no Congresso Nacionâl, para
investigar um caso de características policiais, no que se
refere ao assassinato do jornalista Alexandre Von Baumgarten. Incluí-me entre aqueles que compreendiam que o
que havia de político, de interesse público, e, portanto,
matéria de interesse da Casa, naquele episódio, referia-se
mais aos elementos que apareceram com a morte, o assassinato, o desaparecimento do jornalista, ou seja, as
questões que envolviam a utilização de dinheiro público,
-a corrUPÇão, o tráfico de influência, especificamente relacionados com a construção da barragem de Tucuruí.
Fat:ia, portanto, minha parte da compreensão do Governo, de que o acontecimento referente ao 'assassinato era
um acontecimento policial, e deveria assim ser tratado c
Ütvestigado. No entanto, nobre Deputado, o desdobramento da investigação policial, a frouxidão com que se
desenvolveu o inquérito, o próprio afastamento abrupto
e a interrupção do inquérito, pelo Delegado João Fontenelle, que não deixou dúvidas quanto às pressões que estaria sendo vítima, e depois, principalmente depois, a negativa de servidores públicos, coincidentemente militares, do Serviço Nacional de Informações, de prestarem
informações à Justiça, nos deixa a nós, Poder Legislativo, numa situação profundamente incômoda. A Nação
fiCa-Coi:no sem a: qUem apelar. O caso, como bem disse o
Presidf:nte d8. COmisSão, Que se revestiu de grande inte-~TeSSe P~blico, que se reVestiu de interesse público enorme, mas que, ainda assim, mesmo com toda a sensação
- envolta do caso, não era motivo de tratamento político
nesta Casa_ p-olítica, deixa de ser um assunto policial,
quando elementos que compõem parte do núcleo do pode::r: _ameaçam_ nã_a_ ªtender à Justiça; e mais, quando os
outros acontecimentos que envolveram o assassiqato do
jornalista continuam- sem ter a devida elucidação. Eu
acho, portanto, que neste caso, para que nós possamos
prevenir a impunidade a que se referiu o Senador Álvaro
Dias, para que possamos dar uma satisfação à opinião
pública, eu proponho que esta ComissãO trate da queStão no mais eleVado nível possível, trate da questão sem
que se revista esta investigação de nenhum confronto. Eu
entendo que até os_ confrontos podem ser válidos quando
têm uma possibilidade de desfecho favorável à Democracia; quando não têm essa possibilidade, quando os con·
fr,antos favorecem os inimigos, temos, nós, responsáveis.
condutores políticos dirigentes, a obrigação de contornar os confrontos até, para que atinjamos-os mesmos ob--'
jetivoS, sein recuos ou derrotas que não prejudicam apenas os partidos, mas a toda instituição ou a própria abcr·
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tura. Agora eu acho que não se trata mais de provocar

um confronto com o Coronel B, com o General Y; tratase de demonstrar ao País, que não existem impunes, que
não existem cidadãos acima da lei e da Justiça. Esta é a
razão que me faz crer que é um dever da Casa, evitando,

tratando e estabelecendo de pronto o compromisso político, já que
cOmpromisSõ~formal é impraticável, o

-um

compromisso político de conduzirmos esta questão, dentro da maior civilidade e dentro do maior cuidado polrtico, para que isso não venha a se constituir numa linha de
confrontação entre poderes, e especialmente não sirva de

pretexto a nenhum arreganho de retrocesso em nossa Pátria.
Era essa a minha observação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Continua livre
a palavra.
O SR. lTALO CONTI --Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) - Com a palavra o Deputado halo ConU.
O SR. ITALO CONTI- Sr Presidente, em que pese
as ponderações do nobre Deputado Domingues Leonelli, esta CPI tem o objetivo único que· é de verificar,
analisar, a escalada da ação terrorista no País.
Isto estâ claro na petição inicial do ilustre Senador
Franco Montara e o Deputado Scalco da Oposição. Eu
não vejo, absolutamente, correlação alguma entre um assassinato e uma ação terrorista. Este assassinato~ objetivo de investigação policial de um governo da oposição: o
que deve, de certa forma, trazer certa tranqUilidade aos
homens da Oposição que ·aqui estão, porquanto, se são
instrumentos do própriO- áovefno da oposição que estão
investigando este assassinato, nós não temos, absolutamente, necessidade de convocar um delegado que atuou
num caso de homicídio, sem nenhuma ligação com as
frentes terroristas, que é o objeto desta Comissão, repito,
para que venha depor, neste instante. nesta Comissão.
Srs. membros da Comissão, se admitirmos a tese de
que um assassinato, um homicídio, por mais misterioso
que seja, por mais inplicações coin aUtoridades do gover- .
no tenha, se admitirmos que isto é uma ação terrorista,
esta ComisSão realmente vai ICvar muitos anos para terminar, porquer qualquer assassinato, hoje, pode ser julgado, se abrir o precedente, como um ato terrorista que
vamos ter trabalhado nesta CPI a respeito do problema.
O Sr.
- InaudíVel o caso Baumgarten, já hoje
no Globo, tem característica um pouco diferente, porque
já foi verificado que ele deve ter estado preso, antes de
ser assassinado, de modo que já criou um certo tempo,
levantando suspeitas sobre a forma que foi feito o dossier, sob ameaça ou não, mas de qualquer maneira isto
não é objeto desta Comissãor Portanto, opino pela_!_ejeição da proposta do ilustre Pre.5idente. --- -

O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias)- Concedo a palavra ao nobre Deputado.
O SR. DOMINGOS LEONELLI - Sr Presidente,
ouvi, atentamente, a argumentação do nobre Deputado
ltalo Conti. No entanto, creio e concordo inteiramente
com afirmação do Deputado de que casos de homicídio
não podem ser objetos de uma CPI como esta. Creio até
que nem casos de homicidios politicas, de desavenças no
interior dos estados, tenha dimensão. No entanto, esta
CPI, entre os seus fatos objetos de investigação, traz especific:imente, no objeto 7 da investigação, processos de
intimidação moral, através de ameaças, até por telefones, ou epistolares, contra parlamentar.es, membros d~.
Comissão deJustiçae Paz, advogados, médicos, jornalistas, sacerdotes, artistas, etc.
Pelo que sei, a ~ítima do episódio em causa, era um
jornaiista - V. EX• pode -dizer que o assassinato de um
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também não pode ser necessariamente objeto
de utÍla CPI mas,_ no caso, um jornalista de confessada
partic!pação política e envolyimento governamental.
A mim, pêssqalmente, a figura do jornalista Alexandre
Baumgarten não inspirava nem inspira, mesmo depois
de falecido, mQ_rto ou assassinado, nenhuma simpatia.
Ao que tudo ind.ica, era um jornalista político, envolvido
com o que havia de pior neste regime- tortura, violência, acpmpanhamento de investigações - com o porão
d.a atividacle suja em qualquer regime, que é essa atividade da espionagem. Acho até que o risco de vida e morte,
n~$ta atividade, é parte do contrato, em todas, na CIA,
KGB, no Serviço de Segurança da Rainha da Inglaterra,
em todos eles, essa coisa de morrer, de matar, comprar,
corromper é parte da sujeira de espionagem . evidente
que eu sonho para a minha pãtría um serviço de informações que tenha dignidade, que esteja a serviço do povo, ou que possa, pelo menos, como é a CIA nos Estados
Unidos, ser submetido ao crivo, à investigação, ser submetido jurídica e polítitamente à representação popular,
como é a CIA, que tem orçamentos cortados pelo Congresso, que presta contas ao Congresso Norte Americano. O que não acontece com o nosso Serviço Nacional de
Informação, acima da lei, e de tudo.
Mas este caso, especificamente, ganha uma conotação
política e terrorista,-na medida, não do desconhecimento
dos assassinos, mas na medida em que os assassinos foram apontados pelo morto, o que- eu não sou advogado -mas creio que um dos depoimentos mais válidos é
exatamente o depoimento da vítima, quando sobrevive,
imagine que quando assassinada, depois de morta também.
E essas acusações pesam sobre organismos sustenta~
dos com os cofres públicos, com o dinheiro do povo.
Acho, Sr. Presidente, que com o compromisso quejâ
me propus e cieio que fepresento, também, o pensamento dos companheiros de Oposição nesta Comissão Parlamente de Inquérito, a investigação, a ouvida dos elementos envOlvidos neste caso, representa uma rara oportunidade para que o Governo tire, de uma vez por todas, dos _
seUs Ombros, esta culpa que a Nação, que a opinião
pública, que o homem do bar, da barbearia da esquina,
hoje eu posso assegurar aos senhores, coloca sobre o
Serviço Nacional de Informações, e especialmente, e
muito mais abrangentemente sobre o Governo da República....

.e

O Sr.

-

lnaudivel

O SR. DOMINGOS LEONELLI - Não creio que o
meu partido se disponha, aí sim, a enveredar pelo caminho do confronto, não digo da provocação, mas da inconveniência e talvez da precipitação no tempo. Acho
sim, um dia o SNI terã que ser investigado, não pelo meu
partido mas pela Casa, pelo Poder Legislativo, não para
punir apenas, mas atê para tomarmos conhecimento do
que se faz com o dinheiro do povo, para que possamos
avaliar a eficiência do nível de informações.
Veja V. Ex• que um dos chefes do Serviço Nacional de
Informações confessou em entrevista ao Co-,.relo !Jrasi·
lienze, que realmente encaminhou o jornalista Alexandre
Baungarten para entidades públicas, empresas pó.blicas,
a fim de facilitar-lhe a coleta-de publicidade para uma revista que estava falida. Eu entendo que este; é um rebaixamento de função de um órgão caro à Nação, destinado
a fornecer informações de alta relevância ao próprio. Presidente da República, rebaixar-se a auxiliar de corretagem para uma revista falida.
Agora, não creio que eu esteja ainda diante do conteúdo e çla essência da proposta do Senador Álvaro Dias.
Quando o Senador Álvaro Dias, Presidente desta Comiss_ão, se propõe a ou~r o delegado joão Fontenelle, é evidente que sua intenção é tomar conhecimento do caso.
Nã~ creio que fosse _o úp.icQ pas11o nesse sentido, Acho
ãtê. que seria ingênuo ou hipócrita da minha parte, espe·
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cificamente, imaginar que um delegado que encerrou exteinporaneamentç o inquérito pudesse, ele sozinho, fornecer aqui as informações que precisaríamos sobre o caso, se o caso for considerado por todos nós como um elemento de ação terrorista.
b evidente também _que essa é a primeira pessoa, porque aí fOi que se encerrou a fase de investigação, e é daí
que nós teríamos que começar. Portanto a primeira pessoa a ser ouvida é, no meu modo de compreender, o delegado João Fontenelle. Acho que seria inevitável, ouvido
o Delegado João Fonteneiie, e ouvir outras pessoas envolvidas no acontecimento. Seria irigenuidade e de pouca
valia, nesse caso, tentar compreender isso de outra for-

ma.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) -Continua em
discussão.

ConCi:do a palavra ao Deputado Sérgio Cruz.
O SR. SÉRGIO CRUZ- Apenas para fazer algumas
colocações acerca da proposta de convocação do Delegado João Fontenelle. O ilustre Relator falou da investigação feita pela Polícia de um estado governado pela
Oposição. Realmente, as investigações foram iniciadas
antes da posse do Governador Leonel Brizola, e o inquérito foi encerrado extemporaneamente, encaminhado
à Justiça sem as conclusões, dado pelo Delegado Fontenelle justificadamente apressado como crime insolúvel.
O Pi-omotor, já na p-aite jUdicial, devolve o inquérito à
Polícia e requer audiência, o depoimento de todas as pessoas citadas na carta do jornalista falecido. A maior parte das citadas está ligada ao órgão governamental que
decide que seus agentes, seus chefes não poderiam depor,
alegando uma imunidade. Entendo, Sr. Presidente, que a
partir do momento em que houve a recusa formal, ocorreu o embaraço à própria Justiça. Acreditamos na Justiça, confiamos na Justiça, mas temos que dar à Justiça
os meios para que ela possa, sem nenhum embaraço,
concluir ou examinar um inquérito concluído. E o inquérito da forma em que-está não foi concluido. Esse foi
o entendimento da Ju~tiça. Logo, serâ um inquérito que
irá inevitavelmente para o arquivo.
A vinda do Delegado Fontenelle, como disse o colega,
poderã resultar no início de uma investigação pOr esta
Comissão, urna investigação séria, sem nenhuma conotação revanchista, e sobretudo, a possibilidade de se
abrir aqui um canal para a definitiva elucidação deste
crime, que eu chamaria aqui de "incidente", tirando inclusive a suspeição que se comete hoje, talvez até injustamente, aos graduados funcionários do Governo que se
recusam a prestar depoimento na polícia, por determinação da Justiça. Não vejo porque essa CPI não investigue, corno eu disse, com seriedade, de uma forma até salutar, esse episódio, começando pela convocação do Delegado João Fontenelle que, por certo, terá elementos suficientes para abrir esta investigação, elementos que tal'Vez não sejam ainda do conhecimento público. Presumese que o delegado Fop.tenelle tenha revelações a fazer
aqui, -inclusíve que possam inocentar de vez, tirãr de vez
a suspensão que pesa sobre o SNI e seus funcionários citados na carta do jornalista desaparecido, assassinado,
Baurngarten, que, como disse o Deputado Leonelli,
.. Não era flor que se cheirasse".
Daí eu não ver nenhum incoveniente, Sr. Presidente e
nobres membros da Comissão, em se convocar o Delegado João Fontenelle. Essa é a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (Álvaro Dias) Continua liVre a
palavra.
Se nenhum dos Senhores desejar fazer uso da palavra,
encerro a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Nobre Deputado halo Conti, como vota?
O-SR.-RELATOR (lt-aio Conti)-.-..:.:-Não-;peta não con~
vocação.
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O SR. PRESIDENTE (Ãivaro Dias)- Vofaram SIM
3 Srs. Membros e NÃO 6.
Total de votos: 9.
Rejeitada a proposta de convocação, esta CPI formalizarâ o convite de convocação ao Ministro _ j_l;n:ain __Abl~--

Ackel para vir prestar o seu depoimento-; enaturalmerite,
haveremos de convocar a reunião de conformidade com
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Estâ livre a -palavra, se alguém Qesejai- fazer uso delã.
(Pausa.)

a possibilidade do Ministro em aqui comparecer, o que
esperamos seja o mais breve possível. Fazemos Um apelo
aos nobres integrantes dessa CPI, que estejam presentes
para que o Ministro possa ser interrogado.

Nada mais havendo a tratcir, encerramos a reunião.
(Lt:vanta-se a reunião" às 17 horas e 50 minutos.)
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CONGRESSO NACÍÓNAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 55, § f~" da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No 28, DE 1983
Aprova o texto do D~eto-lef Q\1 1.968, de 23 de
novembro de 1982, que "altera a legislação do imposto de renda de pessoa física residente ou domiciliada
no Brasil, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~'
l.968, de 23 de novembro de 1982, que "altera a legislação do imposto de renda de pessoa física residente ou
domiciliada no Brasil e dá outras providências".
Senado Federal, 25 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
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SUMÁRIO
I--ATA DA 74• SESSÃO, EM
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1.1 -

ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor
Presidente da República
- N9s 98 e_ 99/83 (n9s 171 e
172/83, na origem) de agradecimento de comunicação.
Submetendo ao Senado a escolha
de nomes indicado.ç para cargo cujo

provimento depende sua prévia
aquiescência:

-No 100/83 (n' 174/83, na origem), relativa à escolha do Sr. Antônio Francisco Azeredo da Silveira, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, para exercer a funç-ão de Embaixador do
Brasil junto à Repúbtica Portugue-sa.
- N~> lOl/83 (ri~> 175j83, na origem), relativa à escolha do Sr.
Dário Moreira de Castro Alves,

Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, para exer~
cer a função de Embaixador do
Brasil junto à Organização dos Es~
tados Americanos.
-No 102/83 (no 176/83, na origem), relativa à escolha do Sr. Sérgio Corrêa Affonso da Costa, Ministro de Primeira Classe da Carn!ira-de--iJ"iPiomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil
nos Estados Unidos da América.
~ N~' l03/83 (n~ 177/83, na origem), relativa à escolha_ do Sr.
George Álvares Maciel, MinistrO
de Primel!a Classe da Carreira de
Diplomata. para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à
OrganiZação das Nações Unidas.
- N9 !04/83 (n~' 178/83, na origem), relativa à escolha do Sr. Pau~
lo Nogueira Batista, Minist_ro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador-Chefe da Delegação
Pcnnanente do Brasil em Genebra.
- N~' 105/83 (n~' 181/83, na origem), relativa à escolha do Sr. Nes-

tor Lui;z Fernandes Barros dos
Santos Lima, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Dominicana.
- Nl' 106/83 (n~> 182(83, na ori~
gem), relativa à escolha do Sr. Luiz
Felipe Palmeira Lampreia, Ministro de Segunda Classe da Carreira
de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador dô Brasil
junto à República do Suriname.

1.2.2 -

PareCeres eneaminhadQ!i _~

à Mesa

1.2.3 -

Leitura de projetas

- Projeto de lei do Senado n~>
100/83, de autoria do Sr. Senador
Roberto Saturnino, que introduz
alterações na Lei nl' 6.649, de 16 de
maio de 1979, para o fim de limitar
os reajustes dos aluguéis residenciais a cinqUenta por cento da variação do valor nominal das
ORTNs.

I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Nilo Coelho
e A lrnir Pinto

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume -Altevir Leal- Mãrio Maia- Claudionor Roriz - Odacir Soares - Aloysio Chaves Hélio Gueiros -João Castelo- Alberto Silva- Hetvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto -José LinsVirgílio Távora - Carlos Alberto - Martins Filho -Humberto Lucena- Milton Cabral- Marco MacielGuilherme Palmeira - Carlos Lyra- Luiz Cavalcante
- Louríval Baptista- Passos Pôrto -LomantoJúnior
- Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Itamar
Franco - Alfredo Campos - Henrique Santillo Mauro Borges- Gastão Müller- José Fragelli- Affonso Camargo - Jorge Bornhausen.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l~>~Sec~.tário procederá à leitura do Espediente.

1976 Quinta-feira 26

Maio de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sei;ão II)

t
-Projeto de lei do Senado n~>
lOI/83, de autoria do Sr. Senador
Ãlvaro Dias, que dá nova redação
ao§2,..doart.19daLein~>l.7ll,de
28 de outubro de 1952- Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da
União.
- p,0 .; 0 to de Je1' do Sen- ado n' ·J
102/83, de autoria do Sr. Senador
Jutahy Magalhães, que altera a Lei
n9 6.708, de 30 de outubro de 1979,
que dispõe sobre a correção automá.tica dos _salários, modifica a
política salarial, e dá outras providênciask
Projeto de Resolução n'>'
45/83, de autoria da Sr. Senador
Nelson Carneiro e outros Srs. Senadores, que acrescenta parágrafo
ao art. 419 do Regimento Interno.

Projeto de Resolução n9
46/83, de autoria do Sr. Senador
Henrique Santillo, que altera a redação da allnea a, item I do art. 239
do Regimento Interno.

1.3 _ORDEM DO DIA

Transcurso da data alusiva a BataProjeto de Reso\~Ção 0 ,.. lha deTuiuti. Telex recebido da Fe,
que
autoriza
a
Prefeitura
deraçào das AssociaÇões~do Co66182
Municipal de Caçador (SC), a ele- - mércio, Indústria e Agropec_uâría
var em CrS 5.447 .OOO,OO, 0 mon- do Estado do Ceará,- solicitando ao
tante de sua dfvida Consolidada.-- governo a abertura de linha de créd
A- c · - d Re
ditO eSpecial ãos agrOpecuaristas
Aprova o.
omtssao e
- do NOrdeste.
dação.
_ Projeto de Resolução n'>'
SENADOR VIRG!LIO TÁVO118 /82, que autori 4a a Prefeitura RA - Considerações sobre declaMun"icipal de Pirapetinga (MG), a rações de Senadores oposicionistas
elevar· em Cri 50.888.600,00, o feitas em sessão anterior, relativamontante de sua dívida consolida- mente ao.s projetas n~'s I e 2 formuda. Aprovado. À Comissão de Re- lados pelo Brasil junto ao Fundo
Monetário Internacional.
dação.
- Rcguerimento n,. 506/83, soliSENADOR NELSON CARNEIcitando a convocação do MinistroRO Requerimento- aprovado
Chefe do Serviço !"--'ªcional de Informações, General Octávio pela Câm-ara Municipafde Taubafé
Aguiar de Medeiros, para, perante (SP), de apelo ao Senfior Presidente
o Plenário do Senad_o __F_edr:ral, da República, em favor de medídas
prestar esclarecimentos sobre as que Visem reduzir o tempo de serativídades daquele órgão, Rejeita- viço público.
_

do.
- Requerimento n~' 670/83,
1.2.4 - Comunicações da Presipara o Ofício nQ S/23/82, do Predência
feito Municipal de Mauá (SP), solicitando autorização do Senado Fe- Prazo para oferecimento de deral a fim de que possa contratar
emendas aos Projetas de Resolução operação de empréstimo externo,
n9s 45 e 46/83, lidos anteriormente. no valor de USI4,000,000.00, para
- Referente ao indeferimento de aplicação no sistema viário daquele
requerimento de informações de munictpio, Aprovado.
- Requerimentos n9s 664 a
autoria do Sr. Senador Mário
Maia, relativas ao Projeto de Lei - 666/?3, de desarquivamento _~as
proposições que mencianam.-Aprodo Senado n'i' 262/79.
vados.
- Projeto de Resolução n'>'
1.2.5- D~scursos do Expediente
35/82, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a elevar em
SENADOR ALBERTO SILVA
- Correlação existente entre o Cr$ 541.004.400,00, ci inol}tailte de
problema do desemprego e o endi- sua dívida consolidada. Aprovado.
À Comissão_de__ Redação.
vidamento· externo do País.
- PrOjeto de Resolução n'>'
97/82,
que autoriza a Prefeitura
SENADOR HUMBERTO LUMunicipal de Além-Paraíba (MG)
CENA- Posição do PMDB frente
ao problema da sucessão presiden- a elevar em Cr$ 3.356.506,00, o
montante de_sua dívida consolidacial.
da. Aprovado. À Comissão de Redaçào.
SENADOR ALO YSIO CHAProjeto de Resolução n~'
VES, como Líder- Posição do Se121/82, que autoriza a Prefeitura
nhor Presidente da República em
Municipal de Ceará-Mirim (~N) a
relação ao tema abordado_ pelo seu
elevar em CrS 130.279.719,24, o
antecessor na tribuna.
montante de sua dívida consolidada, Aprovado. À Comissão de ReSENADOR AFFONSO CAdação.
MARGO, pela Liderança do
- Projeto de Resolução n'i'
PMDB - Sucessão presidenciaL
122(82,_ que autoriza a Prefeitura
Municipal de Piranga (MG), a ele1.2.6 - Apreciação de matéria
var em Cri 43.378~650,00, o montante de sua dívida consolidada.
- Redação final do Projeto de
Aprovado. À Comissão de ReDecreto Legislativo n9 1/82 (n9
dação.
113/81, na Câmara dos Deputados). Aprovada, nos termos do ReI.4 - DISCURSOS APÓS A
querimento n9 673/83.
ORDEM DO DIA

1.2.7 dência

Comunicação da

Presi~

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

SENADOR HELV!D/0 NUNES- Apelo ao Sr. Ministro da

Previdência e Assistência Social em
favor da suspensão de portaria do
INPS, que dispõe sobre a desativaçào de agências daquele Úrgão
nas cidades de porte médio do País.

lido o seguinte

SENADOR ALMIR PINTO-

SENADOR
GASTÃO
M () LLER - No ta da Associação
Médica do Estado de Mato Grosso, de repúdio a atos de perseguição política que estariam se verificando naquele Esta~o.
SENADOR MAURO BORGES
- Pesquisa realizada por órgão da
imprensa paulista sobre o processo
de escolha do Presidente da República.
SENADOR LOURIVAL BAPConcessão pela Câmara
Brasileiro-Americana de Comércio, do tLtulo "Homem do Ano1983" ao.s Srs. Ernane Galvêas_ e_
George P. Schultz.
TJSTA -

SENADOR MÁRIO MAIA Condenação, pela Santa Fé, da
Junta Militar Argentina, pela decisão em declarar mortos os desaparecidos na guerra contra a subversão naquele país.
SENADOR JORGE BORNHAUSEN- Telex encaminhado

aq Senhor Presidente da República
pelo Governador Esperidião
Amim, de apelo em favor das populações de cidades catarinenses
atingidas pelas enchentes que ora
se verificam naquele Estado.
I .5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 75' SESSÃO, EM
25 DE MAIO DE 1983

2.I -

ABERTURA

2.2- QRDEM_DO DIA
- Requerimento n"' 672/83, de
desarquivamento do Projeto de Resolução n>? 38/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ponta Por à (MS) a elevar em Cr$
23.000.000,00, o· montante de sua.
dívida consolidada. Aprovl!_do.

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:
N9 98/83 (n9 171/83, na origem), de 23 do corrente, referente à promulgação das Resoluções n9s 193 a 209, de
I983.
N9 99/83 (n"' 172183, na origem), de 23 do _corr!':nle, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidépcia da República n9s 393 a 395 e 414, de
I982; 3. 4 e 7. de I983.
MENSAGENS
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N' 100, DE 1983
(N'>' 174/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado
ral:

Fed~

De conformidade_com _o artigo 42, item III, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Antonio Francisco Azeredo da Silveira, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Portuguesa, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n9
71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Antonio Francisco Azeredo da Silveira, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa e_ievada função, constam da anexa informação do M inistér:io das Relações Exteriores.
Brasília, 23 de maio de 1983. - João Figueiredo.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE:

Antonio Francisco Azeredo da Silveira
Rio de Janeiro/RJ, 22 de setembro de 1917.
Filho de Flávio da Silveira e
Léa Maria Azeredo da Silveira.
Cursos de Prática Consular e Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Terceiro-Secretário, concurso, li de dezembro de 1943.
Segundo-Secretário, merecimento, 23 de abril de 1947.
Primeiro-Secretário, merecimento, 16 de dezembro de
I953.
Conselheiro, título, 9 de maio de 1959
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 3 de dezembro de 1959
Ministro de Primeira Clas.se, merecimenlo, 7 de janeir:o
de I964.
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração,
1944(45.
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração,
1951.
Oficial de Gabinet~ do Ministro de Estado, 1953.
Chefe da Divisão_ do Pessoal, 1958/59.
Chefe, interino, do Departamento _de Administração,
I959.
Chefe do Departamento Geral de Administração,
I959(61.
Chefe do Departamento Geral de Administração,
I963/66.
Ministro de Estado das Relações Exteriores, 1974/79.
Havana, Terceiro-Secretário, 1945/47.
Havana, Segundo-Secretário, 1947/49.
Havana, Encarregado de Negócios, 1948.
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1949/50.

Maio de 1983

- Redação final do Projeto de
Resolução n~> 111/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de São Luís
(MA), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 81.583.500,00.
Aprovada. À promulgação.
- Redaçào final do Projeto de
Resolução n9 250/8 I, que suspende
a execução da Lei n~> 570, de 13 de
dezembro de 1977, do Município
de Ibirá no Estado de São Paulo.
Aprovada. Ã promulgação.
- Redação final do Projeto de
Resolução n~> 89/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ponte
Nova (MG), a contratar operação
de crédito no valor de CrS
433.786.soo,oo. AproVada. Ã prOrnulgação.
- Redação final do Projeto de
Resolução n~' 144/82, que autoriza
a Prefeitura Municipal de São Luis
(MA), a contratar operação de crédito
no valor de Cr$
725.043.150,00. AprOvada. À promulgação.
- Redação final do Projeto de
Resolução n~' 29/83, que autoriza a
Prefeifurã M:uriicipãl de Poxorêo
(MT), a contratar operação de cré-dito no valor de Cr$ 85.668.358,73.
Aprovada. Ã promulgação.
- Redação final do Projeto de
Resolução n~' 36/83, que autoriza o
Governo do Estado do Rio Grande
do Norte a contratar empréstimo
externo no valor de USS
20,000,000.00. Aprovada. Ã promulgação.
Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sobre a_
Mensagem n~' 93/-83 (n~' l_60f83, na

IJIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

origem), pela qual o Senhor Presidente da República, submete à deliberação do Senado Federal, a escolha do Doutor Ranor Thales Barbosa da Silva, procurador do trabalho de 1~Categoria, para exercer
o cargo de Ministro Togado do
Tribunal Superior do Trabalho, em
vaga destinada a membro do Ministério Público da União junto_ à
Justiça do Trabalho, decorrente da
aposentadoria do Ministro Luiz
Roberto de Rezende Puech. Apreciado em sessão secreta.

6 - CONSELHO DE SUPicRVISÃO DO PRODASÉN
Ata da 46' Reunião, reaHzada
em I0-12-82.
7-

LIDERES E VICE8 LIDERES DE. PARTIDOS
9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENT.ES

2.3 - DISCURSOS APÔS A
ORDEM DO DIA

SUMÁRIO DA 67• SESSÃO,
EM 18 DE MAIO DE 1983

SENADOR
GASTÃO
MDLLER- Arbitrariedades policiais que estariam ocorrendo no
Estado de Mato Grosso.

(Publicado no DCN, de 19-583)

SENADOR MAURO BORGES
- Reivindicações de adquírentes
de casas financiadas pelo BNH, na
cidad~ dO Novo Gama (GO).
2.4 - DESIGNAÇÃO DA OR·
DEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

4 - PORTARIA DO SR.
DIRETOR-GERAL

5

~ORDENS

DE SERVIÇO

- N~' I, de 1983, do Sr. Díretor·
Geral.
- N~> t, de 1983, do Sr. Diretor
da Secretaria Administrativa.

Madrid, Primeiro-Secretário, 1954/.56.
Florença, Cônsul, 1956/57.
Roma, Primt!íro-Secretàrio, -f957 j58.
Paris, Cônsul-Gúal, 1961/63.
Genebra, Delegação Permanente, Embaixador, 1966/68.
Buenos Aires, Embaixador, 1969/74.
Washington, Embaixador, 197-9/83_
Conferência de Comércio e Emprego da ONU, Havana,
1947 (secretário-executivo).
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente deCuba, 1948 (secretário).
Reunião da CEPAL; Montevidéu, 1950 (secretário).
Comissão de Estudo e Planejamento do_ Edifício do
MRE. 1952 (membro).
Comissão para a Reforma dos Serviços da Secretaria de
Estado e dos Quadros de -Pessoal do MRE, 1952
(membro).
Comissão Assessora da Seção Técriico-PedagóB:ica do
IRBr, 1953 (membro).
Comissão de Coordenação da Conferência da CEPAL,
Rio de Janeiro, 1953 (membro),'
Ã disposição do Presidente do Peru, em visita ao Brasil,
1953.
X Conferência Jnteramericana, Caracas, 1954
(secretário-geral).
Comissão Brasileira de Seleção de fiiligrantes na -Europa, 1957 (chefe).
Conferência sobre Cursos de Aperfeiçoamento Profissional para (migrantes, Genebra, 1957 (chefe, presidente da
conferência).

Na publicação do Sumário,
feita no DCN, de 19·5·83, página 1821, 2• coluna, no item 1.5
- Com unicaçào da Presidência,

''Término do prazo
para apresentação de
emendas aos Projetas de
Resolução n~>s 23 e. JS, de
1983.'"

-..::.._ N"'s 7 e 77, de 198~

N' 14, de 198l.

RET!FICAÇÀO

Onde se lê:

3 - ATOS DO PRESIDENTE
I;>() SENADO FEDERAL

-

MESA DIRETORA

..

Leia-se:
''Término do prazo
para apresentação de
emendas aos Projetas de
Resolução n"'s 34 e 35, de
1983.

Reuriiões da COmíssã() Executiva' e dO éonselho Deliberativo do CIME, Genebra, 1958 (membro).
Grupo de Trabalho d~ Transferência Para Brasília, 1959
---(representante_d.ó "iYIRE).
Grupo de Trabalho para o Estudo do Sistema de Formação do Diplomata, 1960 (membro).
M)ssào Qficial a Berna. Lisboa, LOndres, Paris e Roma,
1960 (membro).
J Reunião de Coordenação dos Serviços de Propaganda
e Expansão Comercial do Brasil no Continente Americano, 1963 (sUbchefe da Comissão Executiva).

Organização dos Estados Americanos, Rio de Janeiro,
f974 (memJ,lró\ _
Comissão de Representação no Exterior, 1964 (presidente).
H Conferência Interamericana Extraordinária
(Secretâ-rio·geral) e Grupo de-Trabalho para .3. participação do B-rasil na mesma Conferência -(subchefe), Rio
de Janeiro, 1965.
Missão de Coordenação de lnic_iativas e Propostas para
II-Conferência Interamericana Extraordinária, Chile,
Argentina, México, Colômbia e Uruguai, 1965 (chefe).
Reunião de Chefes de Missão do Leste Eutopeu, Viena,
1965 (membro},_
Reunião da COmiS_São Especial da Elaboração dO- Ãnte-projeto da Reforma da Carta da OEA, Panamá, 1956
(chefe).
Conferência do Comitê das Dezoito Nações sobre De-sarmamento, Genebra 1966/68 -(chefe).
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1977

IV Sessão da Junta de Comércio e DesenvOlvimento da
Conferência da ONU. sobre Comércio e Desenvolvimento, Genebra, 1966/6.8 (chefe).
"Negociações Kennedy" das Partes Contratantes do
GATT. 1966/67 (chefe).
XXVIII Sessão do Comitê Executivo, XXVI Sessão do
Conselho e Parte Final da XIV Sessão do Subcomitê de
Orçamento de Finanças do CIME e XVI Sessão do Comitê Executivo do Programa do ACNUR, Genebra,
1966/68 (chefe).
Simpósio sobre Desarmamento, Munique, 1967 (repre·
sentante).
Reunião do ''Grupo dos 77", da UNCTAD, Argel, 1967
(chefe).
XXIV Sessão das Partes Contratantes do GA TI, Genebra, 1967/68 (chefe).
Conferência Internacional sobre Comércio, Ajuda e Desenvolvimento, Londres, 1967 (delegado) ..
Missão da Boa Vontade da UNCTAD aos Países Desenvolvidos, 1967 (membro).
Missão da Boa Vontade à Suíça, 1967 (membro}.
II Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, Nova Delhi, 1968 (chefe).
Simpósio da Fundação Dítchley, Londres, 1968 (representante do MRE).
Reunião da CECLA, Santo Domingo, 1968 (chefe).
Conferência dos Estados Não-Nucleares, Genebra, 1968
(chefe).
1 Reunião Extraordinária e III Reunião Ordinária de
Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, Brasília, 1969
(membro).
Reunião de Chanceleres Americanos, Washington, 1974
(chefe).
IV Assembléia·Gera1 da OEA, Atlanta, 1974 (chefe).
VI Reunião de Chanceleres da Bacia do Prata, Buenos
Aires 1974 (chefe).
Comitiva do Encontro Presidencial Brasil-Bolívia, Cochabamba e Santa Cruz de La Sierra. 1974 (membro).
XXIX Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 1974 (chefe).
Comitiva de Encoritro Presidencial Brasil-Paraguai, Foz
do Iguaçu, 1974(membro).
XV Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores dos Países membros do Tratado lnteramericano da Assembléia Reciproca, Quito, 1974 (chefe).
Visita Oficial ao Senegal, 1974.
Visita Oficia[ a POrtugal, 1974.
V Assembléia-Geral da OEA, Washington, 1975 (chefe).
Visita Oficial à Costa do Marfim, Abdjan, 1975.
~Visita Oficial à República Federal da Alemanha (assinatura do Acordo Nuclear). Bonn, 1975.
ComitiVa da Visita- Oficial do Presidente da República
ao Uruguai, Rivera, 1975 (membro).
VIl Sessão de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata,
Cochabamba, 1975 (chefe).
VII Sessão Especial da Assembléia-Geral da ONU,
Nova Iorque, 1975 (chefe).
XXX Assembléia-Geiaf da ONU, Nova Iorque, 1975
(chefe).
Visita Oficial à Grã-Bretanha, Londres, 1975.
Visita Oficial à França, Paris, 1975.
Visita OfiCíai à Itália, Roma, 1975.
III Reunião da Comissão Mista Brasil·Peru, Lima, 1975
(chefe).
Comitiva Presidencial em Visita Oficial ao Paraguai, Assunção, 1975 (membro). 1975 (chefe).
Comitiva Presidencial, Visitas Oficiais à França, VI e
VIII Períodos Ordinários de Sessões da AssemblêiaGeral da OEA, Santiago, Georges, Granada, 1976/77
(chefe).
XXXII Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque. 1977 (chefe).
lX Reunião Ordinária de Ministros de Estado das Rel&ções Exteriores dos Pafses da Bacia do Prata, Assunção, 1977 (chefe).
VIII Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral
da OEA, Washington,_ Estados Unidos da América, 1978
(chefé).
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Representante do Governo brasHeiro nas Cerimônias
que marcam o inicio do Pontificado de Sua Santidade o
Papa João Paulo I, 1978 (chefe).
XXXIII Sessão da Assembléia~Geral das Naçõ~ Unidas, 1978 (chefe).
X Reunião Ordinária de Ministros de Estado das Relações Exterio-res-dos Países da Bacia do Prata, Punta dei
Este, Uruguai, 1978 (chefe).
IV Reunião dos Chancheleres dos Países da Bacia do
Prata, Assunção, I970 e 1971 (delegado).
XI Reunião da CECLA, Buenos Aires, 1971 (chefe),
V Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata,
Punta dei Este, r972 (delegado).
Missão Especial para representar o Governo brasileiro
nas solenidades de posse do Presidente da República Argentina, Buenos Aires, 1973 (membro).
Comitiva do Encontro Presidencial Brasil-Paraguai,
Campo Grande, 1974 (membro).
Membro titular da Sociedade Brasileira de Dífeíto Internacional.
Ordem do Mérito Naval, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grà-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grà-Cruz, Brasil.
Ordem Nacional do Mérito, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito JudiciáriO Militar, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem Nacional de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem dO MéritO do Trabalho, Grande Oficial, BrasiL
Ordem do Méiito JudiciáriO do Trabalho, Grã-Cruz,
Brasil.
Ordem do Mérito de Brasília, Grã-"Cruz, Brasil.
Medalha do Pacificador, serviços prestados ao Exército
brasileiro, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil
Medalha do Mérito, Tamandaré, Brasil.
Medalha da Ordem Rio-Branco, Brasil.
Medalha do Mérito Mauá, Grau Serviços Relevantes,
Brasil.
Medalha do Sesquicentenário da Independência doBrasil, Brasil.
Medalha Laura Müller, Brasil.
Medalha de Diplomata "Honoris Causa" da Escola Superior de Guerra, BrasiL
Medalha da Inconfidência, Estado de Minas Gerais,
Brasil.
Ordem de Mérito Grã-Cruz, Equador.
Ordem de Mérito, Grã-Cruz, Alemanha.
Ordem da Águia Azteca, O rã-Cruz, México.
Ordem do Mérito, Grã-Crui, Itália.
Ordem do Mérifo, Grã-Cruz, Chile.
Ordem do Libertador San Martin, Grà-Cruz, Argentiiia.
Ordem do Mérito, Grà-Cruz com faixa, Paraguai.
Ordem do Condor dos Andes, Grã-Cruz, Bolívia.
Ordem FrancísCõ de Miranda, Grã-Cruz, Venezuela.
Ordem Nacional do Leão, Grã-Cruz, Senegal.
Ordem Militar de Cristo, Grã~Cruz, Portugal.
Ordem do Sol Nas_cente, Grã-Cruz, Japão.
Ordem do Mérito, Grã-Cruz com faixa, República Federal da Alemanha.
Ordem Nacional, Grã-Cruz, Costa do Marfim.
Ordem Nacional, Grã-Cruz, Gabão.
Ordem do Sol, Grã-Cruz, Peru.
Ordem ''23 de Agosto", Grã-Cruz, Roménia.
Ordem de Isabel, a Católica, Grã-Cruz, Espanha.
Ordem de St. Michael and St. George, Grã-Cruz, Grã~
Bretanha.
Ordem Francisco Morazan, Grà-Cruz, Honduras.
Ordem deJ Quetzal, Grã-Cruz, Guatemala.
Ordem de BoytJcâ, Grã-Cruz, Colômbia.
Ordem de San Carlos, Grà-Cruz, ColPmbia.
Ordem do Libertador Simón Bolivar, Grã-Cruz, Venezuela.
Ordem do Mérito, Grà-Cruz, Iugoslávia.
Ordem AI Kawkab, Jordânia.
Ordem de São Tiago e Espada, Grà-Cruz com colar,
Portugal.
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Peru.
Ordem Nacional da Ubia, Grà~Cruz, Líbia.
Legião de Honra, Grande Oficial, França.
Ordem do Mérito, Grande Oficial, Áustria.
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Ordem do Infante Dom Hen~ique, Grande Oficial, Por~
tugal.
-Ordem da Casa de Nassau, Grande Oficial, Países Baixos.
Ordem da Corôa, Grande Oficial, Bélgica.
Ordem da Corôa de Carvalho, Grande OfiCial, Luxemburgo.
Ordem Nacional, Grande Oficial, Costa do Marfim.
Ordem do Elefante Branco, Grande Oficial, Tailândia.
Corôa da Ordem do Mérito, Comendador, Malta.
Ordem de Carlos Manuel de Céspedes, Oficial, Cuba.
Ordem do Mérito, Oficial, Peru.
Medalha do Instituto de Cultura Hispânica.
Medalha da Sociedade de Direito Aeronáutico e do Es·
paço.
O Embaixador Antonio Francisco Azeredo da Silveira
se encontra nesta data no exercício de suas funções de
Embaixador do Brasil iunto ao Estados Unidos da
América.
Secretaria de Estado das Relações_ Exteriores, 18 de
maio de 1983.- Lúcio Pires do Amorim, Chefe da Ui vi~
são de Pessoal.
( Â Comissão de Relações Exteriores.)

Maio de 1983

Chefe do Departamento Geral de Administraçào,
1974/78.
Secretário-Geral, 1978/79.
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1955/58.
Nova Io_rque, ONU, Segundo-Secretário, 1958/60.
Moscou, Primeiro-Secretário, 1962/64.
Roma, Cônsul, 1965/67.
Lisboa, Embaixador, 1979/83.
Comissão_ de Estudos e Planejamento de novo edifício do
MRE, 1952 (secrCtário).
Comis~ãp de Organização e Métodos de Trabalho do
MRE, 1952 (secretário).
ComissãO de elaboração do Projeto de Reforma dos Serviços da Secretaria de Estado e dos quadros do pessoal
_ çio __ M_RE-. 1952 (secretário).
Conferência Económ_ica da. OEA, 1957.(membro).
XII e XIV Sessões da Assembléia Geral da ONU, Nova
. Iorque, 1959 (membro).
Conferência pãra constituir o BID, W3shingt_ori, 1959
(membro).
V e VI Reuniões de Consulta dos Ministros das RelaçÕes
Exteriores dos Países Americanos, San José, 1969
(membro).

MENSAGEM N• 101, DE 1983
(N~> 175/83, na origem)

Reunião da Comissão Especial do Conselho da OEA,
Vinte e Um", Bog6tá, 1960 (membro).
XVI Sessão da Assembl~ia Geral da ONU, ~ova Iorque,
1961 (membro).

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:

Grupo de_Trabalho para o Estudo da Regulamentação e
_Execu9ão __da ~eforl!la do MRE, 1961 (membro).

De conformidade com o artigo 42, item III, da ConstitUição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelêncfas a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Dário Moreira de Castro Alves, Ministro de Primeira
Class_e, da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos, nos termos dos artigos 21 e 22 do De~
creto nQ 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Dárió Moreira de Castro
Alves, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação
do Ministério das RelaçõeS--Exteriores.
Brasília, 23 de maio de 1983. -João Figueiredo.

Grupo de Trab~lho para a África, 1961 (membro).
Reunião do Comitê do Desarmamento da ONU, Genebra, 1962.

INFORMAÇÃO

CVRRICVLVM VITAE
Dário Moreira de Castro Alves
Fortaleza(CE, 14 de dezembro--de 1927.
Filho de Paschoat de Castro Alves e Maria de Lourdes
Moreira de Castro Alves.
Bacharel em Direito, PUCjRJ.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Estagiário na ONU.
Cônsul de Terceira Classe, 3 de outubro de 1951.
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, 19 de janeiro
de 1954.
Primeiro-Secretário, merecimento; 30 de setembro de
1961.
Conselheiro, título, 30 de janeiro ae 1967.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 28 -de nOvembro de 1968.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 19 de maio de
1975.
Auxiliar do Secretário-Geral, 1952/53.
__
Oficial de GabÍnete do Ministro de Estado,- interino,
1953.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1954.
Auxiliar do Chefe do Departamento Económico e Consular, 1954/?5._
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1960/61.
Assessor de Imprensa, 1961.
Subchefe do Gabint!te do Ministro de Estado, 1964/65.
Chefe da Divisão de Comunicações e Arquivo, -1967/68.
Chefe do Departamento de Administração, substituto,
1968.
Chefe da Divisão do Pessoal, 1968/69.
Chefe do Gab!nete do Ministro de Estado, !969/74.

·~Cõmhê.doS

IX Reunião de Consultas dos Ministros das Relações
Exteriores dos Países Americanos, OEA, Washington,
- 1964 (membro).

- X Coi1fúência Interamericana, Cara"cas; 1964 (membfo).
XX Sessão da Assembléia Gerai da ONU, Nova Y arque, 1965 (membro).
Grupo de Trabalho de Fixação das bases de particip_açã~
do Brasil na II Conferência Interamericana EXtraOTdinária, Rio de Janeiro, 1965 (membro).
Comissão de.Transferência da SERE e do Corpo Diplo- ~ático para Brasília, 1969 (preskk:nte).
À disposição dos Ministros das Relações Exteriores da
Argentina, da Bolívia, do Paraguai e do Urugiai~ -à- I
-Conferência Extraordinária e à II Conferência Ordíriária
de Chanceleres dos Países do Prata, Brasília, 1969.

Comissão de elaboração do projeto de Constituição e
Normas do f~ncionamento da Delegação· do MRE no
Rio de_ JaneirO; 1970 (membro).
IX Confer~ncia dos Países da Bacia do Prata, Rio de Janeiro, 1976 (secretárioRgeral).
Professor de Organismos e Administração de Chancele- feS ciO-CUrSo de Prátic:i Diplomática e Consular, IRBr,
1971/75.
Ordeffi-do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
Ürdeill do Mérito Mniiú, Comendador, Brasil.
Ordeffi do Mérito AeronâuticO, a·ra-nde Oficial; Brasil.
Orde_~ do l\:1érito Judiciário Militar, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem t:i_e Rio Branco, Grã-Cruz, BrasiL
Ordim _çio Mérito do Trabalho, Grã-Cruz, Bi-asil.
Meda(hU do Mérito Santos Dumont, Brasil.
-- _?rdem de Cristo, Grã-Cruz, Portugal.
Ordem Nacional da Legião de Honra, Comendador,
França.
O EmbaiXador Dário de Castro Alves se encontra nesta
data no exercício de suas funções de Embaixador doBrasil junto a República Portuguesa.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 18 de maio
de 1983.- Lúcio Pires de Amorim, Chefe da Divisão de
Pessoal.
(À Comissão de Relações Exter(ores.)

MENSAGEM N• 102, DE 1983
(N9 173/83, na origem)

Excelentissímãs--SCnhOI-e5 me"mbros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42, item 111; da-Consti·-tuição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Sérgio Corrêa Affonso da COsta, -Mfitlstro de Primeira
Classe, da Carreira de DiploiU.ata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil nos Estados Unidos daAméri.
ca, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n9 71.534,
de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Sérgio Corrêa Affonso da
Costa, que me induziram a escolhê-lo para o desempe--nho dessa elevada função, constam da anexa informação
do Min-isférfo Oas Relações Exteriores.
Brasília, 23 de maio de 1983. -João Figueiredo.
INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae
Sérgio Corrêa Affonso da Costa
Rio de Janeiro(RJ, 19 de fevereiro_ de 1919.
Filho de Israel Affonso da Costa e
Lavínia' Corrêa da Costa.
Bacharel em CiênCias JUrídicas e Sociais, FDJUBjRJ~
Curso Superior -de Guerra, ESG.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 29 de marçO de
1939.
Cônsul de Segunda Classe, mereCimento, 7 de dezembro
de !943.
Cônsul de Primeira Cfasse, inerecimento, 9 de fevereiro
de 1949.
--Conselheiro, título, _4 de agosto de 1952.
Ministro de Segunda Classe; merecimeilto, I 9 de janeirO
de !954.
Ministro de Prlmeira Classe, merecimeritõ, 18 de deM
zembro de 1962.
Assistente do Chefe do Departamento Ecoriôniico ·e
Consular, 1952/53.
Chefe da Div-isãõ -de AssUntos "internacionais, ESG,

1952.
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Chefe do Gabinete da Presidência do BNDE., 1953.
Chefe do Serviço Ec_onómico da América, 1958.
SecretáriOMGeralMAdJuiúo paia Õrginis.mos -InterriacfO:-nais, 1966.
--SecretárioMGeial de Política~ ExteriOr-,' 1967/68.
Ministro de Estado, interino, 1967/-68.
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1944/46.
Washington, Segundo ~ecretário, 1946/48,
Los Angeles, Cônsul, 1948/50.
Roma, MinistrOMCOnse1heiro, 1959(62,
Roma, Encarregado de Negócios, I961l.
Ottawa, Embaixador, 1962/66.
PortMofMSpain, Embaixador, cumulatívamente, 1965(66.
Londres, Embaixador, 1968/74.
Nova Iorque, ONU, EmbaixadOr; 1975(83.-~
III Reunião de Consulta dos Ministros das ~elações ExM
ter:iores das Repúblicas Americanas, Rio- de Janeiro,
1942 (distribuidor).

Comissão Preparatória das Comemorações do Centenário do Bar~o do Ri~ ,!3ra~co,__ !~~ (rp._~mbro).
Conferência Interamericana de Peritos sobre a Proteção
de Direitos do Autor, 1946 (assessor).
Comissão Central da UNRRA, 1946 (assessor do repre-sentante).
Conselho Interamericano Económico e Social, 1946/48
(delegado interino).
--~
--Delegação do Brasil junto a UPA, 1946, 1947 e 1948
(chefe_ interino).
Conferência Interamericana para ·a Manutenção da Paz
e da Segurança no Continente, 1947 (assistente do
SecretárioMGeral).

ComisSão de Orgaftizaçào do Conselho Diretor da UPA,
1947 (relator).
Comissão Interamcricana para a Solução Pacífica de
Conflitos, 1948 (membro).
Mediador Singular na questão entre Cuba e a República
Dominicana, 1948.
IX Conferência Internacional Americana, Bogotâ, 1948
(membro).
Comissão Mista Brasil-Espanha do Desenvolvimento
Ei::ohOmi.CO; 1953 (membro).
CorriiSSãõ -Nacional de Assistência Técnica, 1955/58
(membro_).
Seção Brasileira da Comissão Mista Permanente BrasilM
Paraguãi, RiO de Janeiro, 1958 (presidente).
Grupo -de Trabalho para Estudos Económicos da Operã.ÇãO Pan-Americana, 1958 (membro).
II Reunião do Grupo de Trabalho de Bancos Centrais,
Rio de Janeiro,._ 1958 (delegado).
Reunião do Comitê dos "Vinte e Um", do Conselho da
OEA, Buenos Aires, 1959 (delegado).
Chefe do Serviço Brasiteiro de Seleção de Imigrantes na
Europa, Roma, 1959(61.
Reuniões do CIME, Genebra, 1960 (delegado) e !961
(chefe).
XVII Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 1961 (delegado}.
Representante Permanente do Brasil na FAO, Roma,
1961.
---~~ViTre XXI Sessões da Assemblêia Geral da ONU,
Nova Iorque, 1963 e 1966 (delegado).
IV Período de Sessões da COFREDAL, México, !967
(chefe).
!'i i~são para ~onversações com~ autoridades do Departamento de Estado e da ComiSsão de Energia Atômica,
dos EUA, !967 (chefe). ~
Conferência do Desarmamento, Geneb!ã, 1967 (chef~).
I Reuni~o di? Gr!lQQ de Trabalho sobre Assistência Técnica, IMCO, L~ndres, 1969 (delegado).
xvm Sessão dq__Comitê sobre os Usos Pacíficos do EsM
paço Exterior, ONU, Nova Iorque, 1957 (chefe).
LIX Sessão do Conselho Económico e Social, ONÜ, Gen~bra, 1975 (chefe).
VIÍ Sessão Especial da Assembléia Geral d3. ONU,
~o v::~. l_orque,~_ I975 (delegado).
XXX Sessão -da Assembléia Geral da ONU, Nova IorM
que, 1975 (delegado).
· ~
IV Se5Sãõ dÔ GTúpO de Trabalho da Cotiliss-ão de émM
presas TrãnsnaciOJl"aís do Conselho Eçon_ômico e Social
dàS NaÇões Unidas, Nova Iorque, 1978 (chefe).
X~_XJ, xxxq, XX?'I_U, XX_X~V e XXXV sess-ões dá
Assemb1éiã- d~raída Ó~U-, !976, 1977, 1978, 1979 e
f~Sú~(de!egado).

XXVI Sessão do Conselho de Administração do PNVD,
Nova Iorque, 1979 (chefe).
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
do PNVD, procedida por Reunião do Grupo de Orçamento, Nova íorC1ue, 1980 (chefe).
III Sessão do Comitê Intergovernamental de Ciência e
TéCJfologia (CICTD), das Nações Unidas, Nova Iorque,
!98l (chefe).
XXVIII Sessão do Conselho de Administração do Pro- granla das Nações Unidas para o Desenvolvlm~nto
(PNUD), Nova Ior~""e~J98J (çhefe1~
XXX VI Sessão da Asse~ hfÇ_ia Geral das Nações Unidas,
1981 (delegado).

Publicações;
"As Quatro Coroas de D. Pedro 1", com prefácio de OsM
waldo Aranha, Civilização Brasileira S/ A, São Paulo,
194L
"Pareceres do Conselho de Estado e do Consultor do
Ministério dos Negócios Estrangeiros (1842/1889~'_;_
publicação do MRE, 1942.
"Pedro I e Metternich _- traços de uma gu~rra diplomática", com prefácio do Embaixador de Portugal, MartinhP Nobre Mello, Editora A Noite, Rio, 1942.
''A DiplorlúiC~ia Brasileira na questão de Letícia". com
prefáci'? de Afrânio cfe Mello FrancO; publicaçãp do
MRE, Rio, 1942.

1979

"Pareceres dos Consultores Jurídicos do MRE- Indice
sistemático e remissivo {1889/1941)", publicação do
MRE, 1943.
"A Diplomacia do Marechal- Intervenção Estrangeira
na Revolta da Armada", com prefácio de João Felípe
Pereira, Ministro do Exterior do Marechal Ftoriano Peixoto; Editora Zelia Valverde, Rio, 1945.
"Every Jnch a King -A Biography of Dom Pedro I,
First Emperor of Brazil", The Macmillan Company,
New York, 1950; 2• edição, 1953; 3• edição, 1964, Charles Frank Publications, New York, 4• edição, Robert
Hale and Co. London, !972.
Membro
nal.
Membro
Membro
Membro

da Sociedade Brasileira de Direito Internaciodo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro.
da "American Society of International Law".

Ordem de Rio Branco, .GrãMCruz, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Medalha Mérito Tamandai'é, Brasil.
Colar da Ordem Marechal Rondon.
"Das Grasse Verdienstkreuz", Grã-Cruz, Alemanha.
Ordine "AI Merito della República Italiana", Grande
Oficial, Itália.
"Grand-Croix ai MCrito Melitense com P1acca", GrãM
Cruz, Malta.
"Ordem do Infante Dom Henríque", GrãMCruz, Portugal.
"Grand Croix -Pro Merito Melitense", GrãMCruz, Malta.
"Aguila Azteca", GrãMCruz, México.
"Order of Sacred Treasury", GrãMCruz, Japão.
"Den Dingelige Norske Sant Olavs Orden", Grã-Cruz,
Noruega.
"S. Gregoríí Magili (M~giúi-Conce)", Grã-Cruz, Vatica~

no.
"Grande Cordão da Ordem da Estrela Brilhante", Grã~
Cruz, China.
"Ordem_ Soberana do Santo Sepulcro de Jerusalém",
Grã-Cruz,
"Ordem de Isabel la Catolica", Grã-Cruz, Espanha.
"Grand Cross of Magistral Grace", Malta.
"Oidem dei Libertador", GrãMCruz, Argentina.
'Ürdem do Mérito Diplomático", GràMCruz, Coréia.
nGrand CrosS Victoria Order (G.C.V.O.)", Reino UniM
do da GrãMBretariha e Irlanda do Norte.
4

O Embaixador Sérgio Corrêa Affonso da Costa se enM
contra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador na Missão do Brasil junto à Organização das
N aç_ÕeLU nidas+ __
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 18 de maio
de 1983. ~Lucia Pires do Amorim, Chefe da Divisão de
Pessoal.
(À Cõmissào di Relação Exteriores.)

MENSAGEM N• 103, DE 1983
(N~' 177/83, na origem)
-Excelentíssimos Senhores Membros do Senado FedeM
r ai:

De Conformidade com o artigo 42, item UI, da Cons~
tituiçào, tenho a honra de sUbmeter à aprovação de VosM
sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
George Álvares Maciel, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Organização das Nações Unidas,
nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n~' 7L534, de
12 de dezembro de_ 1972.
Os méritos do Embaixador George Álvares Maciel,
qu~ me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do MinisM
tério das Relações Ex.teriores.
Brasília, 23 de maio de 1983. -.João Figueiredo.
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CURRICULUM VITAE
George Ãlvares Maciel
Belo liorizontefMG, 17 de dezembro de 1920.
Filho de Jacques Dias Maciel e
Amanda Álvares Maciel.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Faculdade de
Direito, UB.
Cônsul de TerCeira Classe, concurso, 26-de maio de 1942.
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, 10 de dezembro de 1945.
Primeiro-Secretário, antigüidade, 19 de janeiro de 1954.
Ministro de Segunda Classe, merecímento, 24 de outubro de 1961.

Ministro de Primeira Classe, merecimento, 29 de dezembro de 1966.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1944.
OfiCíã.i de Gabinete do Ministro de Estado, 1952.
Chefe da Divisão de Organismos Internacionais e Asstifitos EspecífiCOs, 1960.
Chefe da Divisão de Politica Comercial e Produtos de
Base, 1961/62.
Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos EConômic-os,
1967/69.
Londres, Vice-CônSul, 1945.
Londres, Cônsul-Adjunto, 1945/46.
Londres, Segundo-Secretário, 1946/49.
Madrid, Segundo-Secretário, 1949/51.
Madrid, Encarregado da Seçào Consular, 1949.
Washington, OEA, Segundo~SecretárfO, 1953/54.
Washington, OEA, Primeiro-Secretário, 1954/57.
Washington, Encarregado de Negócios, 1953, 1954, f955
e 1956.
Roma, PrimeirO-Secretário, 1957/60.
Washington, Ministro-Conselheiro, 1962/64.
Washington, Encarregado de Negócios, 1963.
Londres, Ministro-Conselheiro, 1964/67.
Londres, Encarregado de Negócios, 1965 e 1966.
Lima, Embaixador, 1969/70.
Washington, OEA, Embaixador, 1970/74.
Genebra, Delegação Permanente, Embaixador, 1971/-ª3.
Conferência Interamericana sobre Problemas da Guerra
e da Paz, México, 1945 (membro):
A disposição da Delegação do Brasil junto ao Corilitê
Executivo para a ONU, Londres, !945.
Reunião da Comiss_ã_o Preparatória da ONU, Londres,
1945 (membro).
I Sessão da Assembléia Geral da ONU, Londres, 1946
(membro).
Comissão Preparatória e Comitê Executivo, UNESCO,
Londres, 1946 (membro).
Comissão Preparatória e Conferência Gúal, UNESCO,
Paris, 1946 (membro).
ConferênCia Internacional para Salvaguarda da Vida
Humana no Mar, Londres, 1948 (membro).
Congresso da União Postal das Américas e Espanha,
Madrid, 1950 (rrieffibro).
VII, VIII e IX Sessões da Assembléia Geral _da ONU,
Nova Iorque, 1952, 1953 e 1954 (membro).
Conselho da OEA e C_9_m_isSão Interamericana da Paz,
Washington, 1953 (delegado-suplente).
· X Conferência Interamericana, Caracas, 1954(membro).
III Reunião do Con_selho Interamericano de Jurisçons_ultos, México, 1956 (membro).
Conferência Especializada Interamericana sobre a Preservação dos Recursos Naturais, Ciildad Trujillo, 1956
(membro).
Comissão de Elaboração das lns_truções para a Delegação do Brasil à Reunião do Conselho da OEA (Comitê
dos "21"), 1960 (membro).
Reunião das Partes Contratantes do GATT, Genebra.
1960 (membro).
Secão Brasileira da Comissão Mistã Brasil-Equador,
1%0 (membro).
II Assembléia de Goveinadores do BID, Rio de Janeiro,
1961 (delegado-suplente).
Grupo de Trabalho de Estudos dos itens da Agenda da
XI Conferência lnteramericana 1 1961 (membro).

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
ComiSsão para o encontro dos Presiden~es do Brasil e
Argentina, 1961 (membro}.
Grupo· de Trabalho de Estudos das Relações EconômicaS do Brasil e a Comunidade Econ_ômíci -EúrO:Péia,
1962 (membro).
Conferência sobre o Convênio. Internacional do Café,
Nova Iorque, 1962 (subchefe).
I Reunião do Conselho Internacional do Café, Londres,
1963 (delegado).
I Sessão da Conferência das N~ções Unidas sohre Comércio e Desenvolvimento, -Genebra, 1964 (membro).
Conferência Negociadora do Acordo Internacional de
Produtos de Cacau, Lomé, Togo, 1964 (chefe).
Reunião da Junta Executiva Internacional do Cale, San
Salvador, 1964 (chefe).
Sessões do Conselho de Organização Internacional do
Café.- para a Revisão do Convênio do C afê, Londres,
1964 (delegado).
XIX Sess_ão do Conselho Internacional do Açúcar, Londres, 1965 (delegado).
Re.uniões da Junta_ Ex.ecutiva da OIC, Londres, 1965
(membro).
Conferência da ONU sobre o Açúcar, Londres, 1965
(chefe-substituto).
VII Sessão do Conselho Internacional do Cale, Londres.
1965 (delegado-suplente).
Si:ssões çlo Conselho da .O IC para ã revisão do Convênio
do Cale, Londres, 1965/1966 (delegado).
_
VII Sessão_do Conselho Internacional do Cale, Londres,
1965 (delegado-suplente).
XXU .Sessão do Cons_elho Internacional _d9 .A@car,
Londr~, 1966 (delegado).
- Reunião do _Cõmitê Consult_ivo sobe~ o Acordo Jnterna 7
donal do Açúcar, Geni::bra, 1966 {delegado).
Conferência lnternitcional sobre 't,.-inhas de Carga, IMCO, Londres, 1966 (chefe).
VII e VIII Reuniões do Conselho Internacional do Café,
~dr~, 1966 (delegado).
XXIII Sessão do Conselho _Internacional do _Açúcar,
Loildi'es, 1966 (delegado).
I Reunião do GrupO de Trabalho de Alto Nível <io Conselho Internacional do Cale, 1966 (delegado).
III Sessão Extraordinária da_ Organização Consultiva Intergovernamental Marítima, Londres, 1966 (delegado).
X e X i ~essões do_ ConselhO litternadopal dO' Café, Londres, 1967 (delegado).
II Sessão da Conferência 'das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Nova Delhi, 1967 (membro).
Junta Arbitral do Convênio Internacional do Café, Londres, 1969 (representante).
II Reunião Ordinária da SECOM/CIES, Punta dei Este,
1971 (chefe).
- XI Reunião Extraordinária do CIES,_ Punta dei Este,
1971 (chefe).
I Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da
OEA, San José, -1971 (chefe).
"Country Review do Brasil" do CIAP, Washington,
1971 (delegado).
II Reunião Ministerial do Grupo do "77'', Lima, 1971
(delegado).
XII Reunião da CECLA, Lima, 1971 (subchefe).
II Período Ordinário de .Sessões da-AsSembléia GeraiOa
- OEA, Washington, 1972 (âdegado).
III Sessão, da Conferência daS Nações Unidas sobre Comércio e- Desenvolvim.ento, Santiago, 1972 (subchefe).
"Country Review di Brasil'' do CIAP, Washington, 1972
(delegado).
XV Reunião da CECLA, México, 1973 (chefe).
VIII Reunião_~nual do CIES/OEA, Bogotá, 1973 (subchefe).
III Período Ordinário de sessões da Assembléia Geral da
OEA, Washington, 1973 (delegado).
Reunião da CEESI, Lima, 1973 (chefe).
II Período de Reunião da CEESI, Washington, 1973
(chefe).
III Período de Reunião da CEESI, Lima, 1973 (chefe).
Conferência de ChanCeleres, México, 1973 (delegado).
IX Reunião. Ordinária do CIES, Quito, 1974 (chefe).
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Keunião de Chanceleres do Continente, Washington,
1974 (delegado).
IV Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da
OEA, Atlanta, 1974 (delegado).
IV Período de Reunião da CEESI, Washington, 1974
(chefe).
XXX Sessão das Partes Contratantes do_GATT, Genebra, 1974 (chefe).
XXIX S~são da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1974 (delegado).
LX Conferência Internacional do Trabalho, Genebra,
1975 (chefe).
Conferência Técnica Marítima Preparatória, Genebra,
1975 (chefe).
II Sess~o do Subgrupo de Subsídios e Direitos Compensatórios do Comitê de Negociações Comerciais do
GATT, Genebra, !975 (chefe).
III Reunião Ministerial do Grupo dos "77", Manila, Filipinas, 1976 (chefe).
IV Sessão da Conferência das Nações Unidas sob~:e Comércio e Desenvolvimento, Nairobi, Quênia, 1976 (chefe).
Conferência Negociador<~: do Fundo Comum, 1977 (chefe).
-Sessão Organizacional da Conferência das Nações Unidas sobre a Proibição ou Restrição do Uso de Certas Armas Convencionais, Genebra, 1978 (chefe).
I Confer'ência:. negociadora de um código de conduta internacional sobre transferência de tecnologia, UNCTAD, Genebra, 1978 (chefe).
Conferência de Cacau das Nações Unidas, Genebra,
1979 (chefe).
II Conferência das Nações Unidas sobre um código internacional de conduta para a transferência de tecnologia, Genebra, 1979 (chefe).
V Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e_O_çsenvolvimento, Manila, 1979 (chefe).
II Sessão da Conferência de Cacau das Nações Unidas,
Gen~?~~· 1979 (chefe).
II Sessão reconvocada da Conferência das Nações Unidas sobre um código internaciorial de conduta para a
transft!-rêncüi -de Tecnologia, Genebra, 1979 (chefe).
XXXV Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra, l98Ó (chefe). - LXVI Conferência Internacional do Trabalho, Genebra,
1980 (delegado).
X XVII Sessão do Conselho de Administração do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), Genebr~. 1980 (chefe).
LXVII Conferêflciã _Internacional do Trabalho, Gene6ra;-t981 (chefe-subs-tituto).
Conferência da ESG; "A OEA e os Interesses do Brasil
no campo da Segurança" e .. A OEA e os intert<Sses do
Brasil no camp<? do Desenvolvimento", 1973.
Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional.
O Embaixador George Âlvares Maciel se encontra nesta
data no exercício de suas funções de Elnbaixador doBra$iljunto à Delegação Permanente do Brasil em Genebra.
Secretaria d_e Estado das Relações Exteriores, 18 de maio
de 1983. - Lucio Pires de Amorim, Chefe da Divisão de
Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM N• 104, DE 1983
(N\> 178/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Paulo Nogueira Batista, Ministro de Primeira ClasM
se, da CarrCira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador Chefe da Delegação Permanente do Brasil
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em Genebra, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto
n" 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Paulo Nogueira Batista,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores~
Brasília, 23 de maio de 1983. - Joã.o _Figuriredo.

Conferência da ONU sobre Eliminação ou Redução da
Apatrf<!ia, Nova Iorque, 1961 (membro).
XV Sessão da Assembléia Gi:ra1 da ONU (2' parte),
Nova Iorque, 1961 (membro).
Grupo de Trabalho sobre Financiamento das Operações
Militares da ONU, Nova Iorque, 1961 (representante).
Conferência sobre Contribuições para os programas ~e
assistência técnica da ONU, 1961 (delegado).
XVI Sessão da Assembléi~dª QNU,.Nova Iorque, 1961
(membro).
Reuniões Ordinárias do CIES, México, 1962 (membr_o).
Comissão de Coordenação da Aliança para o Progresso,
Conselho de Ministros, 1962 (membro).
GrupO de Trâb3.lho para as Negociações do V Acordo
do Tdgo, -!963 (inembro).
-III e IV Comissões Especiais do CIES, Buenos Aires,
1963 (membro).
Comitê Interamericano da Aliança para o Progresso,
Washington, 1964 (membro).
Conferência dos Países com Experiência em Operações
de Paz, ONU, Ottawa, 1964 (delegado).
..
VIII Conferêilcia dOs Estados da América, Membros da
OIT, Ottawa, 1966 (delegado).
Reunião da Comissão Especial de Representantes Presidenciais, Montevidéu, 1967 (membro).
Reunião dos Chefes de Estados Americanos, Buenos Aires, 1967 (membro).
XI Reunião de Consulta da OEA, Washington, 1967
(membro).
Conferência dos Estados Militarmente Não-Nucleares,
Genebra, 1968 (delegado-suplente).
XII Semi"nârio Internacional para Diplomatas, Salzburg,
1969 <Participante).
·
. Reunião do Grupo ad hoc de Peritos em Acordo de Bitributação, Genebra, 1971 (chefe).
Conferêiicia Internacional de Estados sobre Proteção de
Fonogramas, Genebra, 1971 (chefe).
XXVIII Sessão das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 1971 (chefe).
XXIX e XXXIV Sessão do Conselho do Comitê do CIME, Genebr-a, f97f-(subchefe).
JII Sessão do _Grupo de Traba_,lho sobre Legislação Marítima Internacionai,-UNCTAD, Genebra, 1972 (chefe).
Internaciollal, UNCTAD, Genebra, 1972 (chefe).
V Conferência Inform-ár-dos Países ein Desenvolvimento
Produtores de Minérios de Ferro e Il Reunião ad hoc~ da
-~-UNCTAD entre Produtores e Consumidores de Minério
_ de Ferro, Genebra, 1972 (chefe).

INFORMAÇÃO

CURR!CULUM VITAE
Paulo Nogueira Batista
Recife/PE, 4 de outubro de 1929.
Filho de O lavo Nogueira Batista e Cecília de Freitas Nogueira,
Curso de Preparação à Carreira de- DiPlomatas, IRBr.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD/URJ.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRB~.
Cônsul de Terceira Classe, 6 de outubro de 1952.
Segu"ndo-SecretáríO, riíeredmênto, 2rdejunho de f956.
Primeiro~Secretário, rnereciilii.ritO, 24- de oUtubro de
1961.
Conselheiro, título, 28 de abril de i967. MinistfO de Segunda Classe, merecimento, 18 -de abril de
1968.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de dezembro de 1978.
Secretário da Comissão de Concorrências, 1953.
Chefe, substituto, da Divisão de Orçamento, 1953.
Assistente do Chefe do Departamento Geral de Administração, 1954.
Assistente do Chefe do Departamento Econôrilico _e
Consular, 1956.
Chefe do Serviço Técnico _de Análise e Planejamento,
1962.
Secretárlo-Geral-Adjt.mto, inte-rino, para Planejamento
Político~ 1967/68.
Secretârio-Geral-Adjunto para Planejamento PoJíticC?_,
J

1968.
Chefe do Departamento Ec.onõmico, 1973/74.
Em licença, 1975/83.
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 1956/59. Washington, OEA, Segundo~Secretário, 1961.
Nova Iorque, ONU, Segundo-Seéreiârio, 1961.
Nova Iorque, ONU, Primeiro-Secretário, -1961/64.
Ottawa, Prinieiro-Secretário, 1964-/67. - Ottawa, Encarregado de Negócios, 1965 e 1966.
Bonn, Ministro-Conselheiro, 1969/71.
Bonn, Encarregado de Negócios, 1969, 1970 e 1971:
Genebra, Delegação Permanente, Ministro-COnselheíi-0~1971(73.
Genebra, Delegação Permanente, Encarregado_de Negócios, 1972.
V Período de Sessões da CEPAL, Rio de Janeiro, 1953
(auxiliar do S-ecretário-Geral).
Ã disposição do Presidente da- Nicarágua em visita àõBrasil, 1953.
I Reunião dos Chefes de Missão~ do Brasil nos P3.íses
Membros da OEA, Rio de Janeiro, 1954 (secretário):
Comissão de ReviSão da Tabela_de Representação, 1954
(membro).
Ã disposição do Ministro da Educação Nacional da Espanha, em visita Oficial ao Brasil, 1954.
IX Conferêricia Interamer:ican.a, Caraéiis, 1954 (secretário).
Grupo de Estudos do Conse(ho de SeguranÇa Nacional
para a Planificação da Execução Orçanientã!ia, 1955 (representante do MEC).
Â disposição dos Presidentes da Argentina e da Boltvia,
em visita ao Brasil, 1956.
Conferência Econômic8. da· OEA, -BÚenos Aires, 1957
(membro).
Solenidade de posse do Presidente da Argentina, Buenos
Aires, 1958 (membro).
II Reunião da Comissão Especial do Conselho dá-OEA,
para Formulação de Novas Medidas Econômicas e·comitê dos 21"), Buenos Aires, 1959 (membro).

I Reunião ad hoc da UNCTAD entre Produtores e CqpsUffiidore~- de Minério de Mangan~. G~ebra, 1972:
(chefe).

.

III Sessão da Conferência da ONU sobre Comércio e
Desenvolvimento, Santi<i.go, 1972 (delegado).
XXVIII Sessão das Partes Contratantes do GATT~ Genebra, 19.72 (chefe).
IV Reunião do Grupo ad hoc de Peritos sobre Bitributação; sob o patrocíniO do ECOSOC, Genebra, 1972
(chefe).

VI Sessão das Consultas Informais dos Países em Desenvolvimento Exportadores de Minério de Ferro, 1973
(chefe).
Reunião do Grupo de Trabal_ho sobre Subsídios à ExportaçãÇJ_do Çomitê de Produtos Industriais, GA TI,
Genebra, 1973 (chi!fe}~
III Sessão do Comitê Preparatório para as NegociaçÕes
Comerciais Multilaterais no Âmbito do GATT, Genebra, 1973 (delegado).
I Sessãa__do Çomitê de Negociações Comerciais do
GATT, Genebra, 1973 (chefe).
Delegação Governamental aos EUA e ao Oriente Médio, 1973 (chefe).
xVí Reunião da CECLA, Brasília, 1973 (chefe):
ComisSão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Econômicã, 1974 (membro).

VI Reunião Especial da Assembléia Geral da ONU,
1974 (delegado).
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Comitiva Pr~idendal ao encontro com o General Hugo
Banzer Juarez, Presidente da Bolívia, Cochabamba e
Santa Cruz de la Sierra, 1974 (membro).
Reuniões do .Grupo Informal dos Pafses Exportadores
de Minério de Ferro, Genebra, 1974 (delegado).
Delegação, para Conversação com autoridades do Governo da República do Iraque a respeito de cooperação
bilateral no campo dos usos pacíficos da energia nuclear,
1979 (chefe).
À disposição do MWstêrio da Educação e Cultura,

1954.
Secretário Particular do Ministro da Educação e Cultura, 1955.
Assessor do Chefe do Gabinete Civil da Presidência -d-ã
República, 1959(60.
Chefe do Gabinete do Prefeito de Brasília, 1961.
Secretário,- ífilefino, dã Secretirüi. de EducaçãO e Cultura
da Prefeitura do Distrito Federal, 1962.
Ã disposição da NUCLEBRÁS, 1975/83.
Ordem do Rio Branco, Grã~Cruz, Brasil.
O Embaixador Paulo Nogueira Batista se encontra nesta
data aguardando designação.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 18 de maio
de 1983. - Lt,í.cio Pires de Amorim, Chefe da Divisão do
Pessoal.
( Ã Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM No lOS, DE 1983
(N9 181/83, na orige.:O)
Excelelltíssimo Senhores membros do Senado Federal:
De .cnformidade com o artigo 42, item III, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Nestor Luiz Fernandes Barros dos Santos Lima,
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
Republica Dominicana, nos termos dos artigos 21 e 22
do Decreto n9 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Nestor Luiz Fernades Barros dos Santos Lima, que me induziram o escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam da
anexa informação do Ministério das Relações ExterioBrasília, 24 de maio de 1983. -João Figueiredo.
INFORMAÇÃO

CURR!CULUM V/TAE
Nestor Luiz Fernandes Barros dos Santos Lima
NatalJRN, IS de outubro de 1921.
Filho de Deolindo Souto dos Santos Lima e Clélia Barros dos Santos Lima.
Bacharel em Direito, FD/RE.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Curso de AperfeiÇOamento de Diplomatas, IRBr.
Diplonia d6-tnstituto Superior de Estudos Brasileiros,
MEC.
Cônsul de Terceira Classe, 30 de novembro de 1948.
Segundo Secretário, merecimento, 29 de setembro de
1954.
Primeiro Secretário, merecimento, 24 de outubro de
1961.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de de.zembro de 1966.
Auxiliar do chefe do Departamento Cultural e de Informações, 1966.
Chefe da Divisão de Cooperação !ntelectual, 1967/69.
Belgrado, Terceiro Secretârío, 1951/54.
Belgrado, Encarregado de_ Negócios_, 1951, 1952, 1953 e
1954.
Guatemala, Segundo Secretârio, 1957.
México, Terceiro Secretário, 1954;
México, Segundo Secretário, 1954/58.
Guatemala, Encarregado de Negócios, l957.
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CairO, Segundo Secretário, 1961.
Cairo, Primeiro Secretário, 1961/64.
Cairo, Encarregado de Negócios, 1961, 1962 e 1963.
Copenhague, Prirrieifó ·-secretãrio, 1964/66.
Copenhague, Encarregado de Negócios, 1964, 1965 e
1966.
Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1969/72.
Tóquio, Encárregado de Negócios, 1969, 1970 e 1971.
Caracas, Ministro-Conselheiro, 1972/75.
Caracas, Encarregado de Negócios, 1973, 1974 e 1975.
Paramaribo, EmbaixadOr, 1976/83.
Conferência de JuriscPr:tJ~\lltos, OEA, México, 1956
(membro).
Grtipo de Estudos do Financiamento da Exportação da
SUMOC, e Comissã.o Consultiva do trigo, 1958 (representante). Comissão Especial Mista de Regulamentf,lção
da Zona Franca de Manaus, 1959 (presidente).
Comissão de Elal:loração das Normas Reguladoras da
Comercialização da Safra de trigo, 1959(60.
Grupo de Trabalho para problemas específicos do Serviço DiplomáticO Brasileiro, 1959 (rriembt'o).
Reuniã_o do Conselho_ Internacional do Trígo, Londres,
1960 (membro).
Missão Especial às Festividades do III Aniversário d~
Revolução do Iraque, 1961 (membro).
Divisão de Operações de Assistência Técnica da ONU,
Dinamarc_a, 1965 (representante).
I Reunião Nacional dos Prof~sores Brasileiros de Literatura Portuguesa, Salvador, 1966 (representante do
MRE).
Conselho Deliberativo" do Conselho Nacional de Pesquisas, 1967 (69.
II Reunião dos_ Conselhos de Pesquisas LatinoAmericanas da Unesco, Caracas, 1968 (membro). III
Conferência Internacional sobre Educação de adultos,
UNESCO, Tóquio, 1972 (delegado).
Publicações:
"La Educación Tecnica en Bt'aSil", México, 1956 Conferência no Palácio Bellas Artes.
"Brasil, una America que se hizo sin universidades", Sevilha, 1960, Revista de Estudos Americanos.
"The third america for BCadinavians'', Copenhague,
1964.
Conferência na SOciedade ,Brasileiro-Dinamarquesa.
"Brasil 300 :anos depois"- "O Jornal", Rio de Janeiro
de 1967.
"Última visita a Ribeiro Couto"- "Jornal d_as Letras",
Rio de Janeiro, 1967.
"A Consciência da Lüso-brasilidade", "O Jornal'\ Rio
de Janeiro. 1967.
"A ContribuiçãO pata uma biografia de Guimarães rosa", "Jornal das Letras", Rio de janeiro, 1968.
"This Space Ship Called Earth", Tóquio, 1971- Artigo
na revista PHP, 1971.
"Las Peculiarídades Cu1tura1es dei Brasil y nuestras afi~
nidades com Ias Venezuela", Caracas, 1974- Original
em português pela Revista de Cultura 20/74 (Conferência na sociedade Venezuela de Escritores).
"O Trópico Brasileiro e a Arq_uitetura", Correio Brasiliense, 1975.
"O Novo Hinterland Portuãrio de Belém", "O Liberal",
Belé, 1976.
"A Terceira Amé:riCa", Edição Freitas Bastos, Rio de Ja_neiro, 1967.
''Nos Caminhos da Integração", Caracas, 1974.
"Caminhos da Integração 11", Brasília, 1976 (Fundação
Cabo Frio).
"Indicações p-ara um diálogo de antípodas", Edição Catedral/lN L no prelo.
"La Imagen dei Brasil en las Cartas de Bolivar- Edição
Bloch, Rio de Janeiro, 1978.
Ordem do Mérito Naval, BrasiL
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem de Dannebrog, Dinamarca.
Ordem do Nilo, Cavaleiro, Egito.
Ordem do Império, Japão.
Ordem "Francisco de Miranda, Venezuela.

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

O Embaixador Nestor Luiz; Fernandes Barros dos Santos Lima se enContra nesta data no exercício de suas
funções de Embai~.ador do Br.asil junto à Rep~blica do_-=Suriname.
Secretaria de Estado das -RelaçÕes Exteriores, iQ -de maio
de 1983. - Lucio Pires de Amorim, Chefe_da Divisão_ do
PessoaL
(À Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM N• 106, DE 1983
(N9 182/83, na orige.:U.)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Ministro de Segunda Classe, da Carreira d_e Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República do
Suriname, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decieto n'i'
71.534, de 12 de dezembro de 1972.
_ 0~ méritos do Ministro Luiz Felipe Palmeira Lampreia, que me induziram a escolhê-lo pafa-0 desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasíl!a~- 24 de ma_io de 1983. -João Figueiredo,

INFORMAÇÃO
CURRICULUM V/TAE
LUIZ FELIPE PALMEIRA LAMPREIA
Rio de JaneirojRJ, 19 de outubro de 1941.
Filho de João Gracie Lampreia e
Maria Ca·rolin-a Palmeira Lampreia.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata. IRBr.
-Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1963.
Segundo Secretário, antiguidade, 28 de dezembro .de
1966.
Primeiro Secretário, merecimento, 10 de abril_ de 1973,
Conselheiro, merecimento, 19 de maio de 1973_.
Ministro de Segunda Clas~e, merecimento, 12 de junho
de 1978.
~
Auxiliar do Secre.tário-Gera1~AQ.junto para Assuntos
Económicos, 1956.
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Organismos
InternãCíonais, 1972.
- Auxiliar do Chefe do Departamento Económico, 1972.
Subchefe da Divisão de Produtos de Base, 197J.
Assessor de Coordenação Económica do Gabinete do
Ministro de Estado, 1974/76.
Assistente do Chefe da Secretaria de Inforqwção do Gâbinete do Ministro de Estado, 1977/78.
Nova Iorque, ONU, Terceiro Secretário, 1966.
Nova Io_rque, ONU, Segundo Secretário, 1966/68.
Genebra, Delegação Permanente, Segundo Secretário,
1968/71.
-Washington, Ministro-Conselheiro, 1979/83.
Washingtçm, Encarregado de Negócios-, 1979.
Reunião tia Junta Executiva Internacional do Café, San
Salvador, 1964 (Membro).
Sessões do Conselho da OIC, _Londres, 1965 (Membro).
Reunião da Comissão Especial para Anteprojeto de Reforma da Carta da OEA, Panam-á, 1966 (Membro).
Conferêncía do CIES _sobre Normas Económicas e So~
ciais da Carta da OEA, Washington, 1966-(Membro).
II Sessão do Comitê de Produtos de Base, Junta de Comércio e Desenvolvimento, Genebra, 1967-(Meffibro).
X e Xf Sessões do ConselhO da OIC, Loitdres, 1967
(Delegado-Suplente).
II Conferência da UNCTAD, Nova Delhi, 1968
(Membro).
~
Reunião do Subcomitê Jur1dico da ONU sobre o_ Uso
-Pacífico do Espada Cósmico, 1968 (Delegado-Suplente).
Conferência da ONU sobre Açúcar, Geti.ebra, 1968 (Delegado).
-
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Conferência do Desarmamento, Genebra, 1968, 1969,
1970 e 1971 (Mell1bro).
C(frifefêricfa dos Países Não-Nucleares, Genebra, 1968
(Membro).
ConferênCia das Partes ~ontratant~ do GATT, Genebra, 196-8, 1969 e 1970 (Membro).
·
Comitê de Financiaffiento e Invisíveis, UNCT AD, Nova
Iorque, 1968 e Genebra, 1969 e 1970 (Membro).
XXIV Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Iorque, 1969 (Membro).
Reuniões da Junta. Executiva da OIC, Londres, 1970
(Assessor).Conferencia da ONU sobre Estanho, Genebra, 1970
(Delegado).
Assembléia dos Produtores de Cacau, Abidjã, 1971
(Chefe).
Reunião do Comitê sQbre Restrições à Importação por
Razões de Balanços de Pagamentos, GATT, Genebra,
1971 (Delegado).
~
IV Reunião de Consultas Informais sobre Minério de
Ferro, Genebra, 1971 (Delegado).
Reunião Consultiva dos Ministros de Petróleo e Energia
da Anlé-rica Latina ç Caribe, Ca:racas, 1972 (Delegado).
XIX Assembléia Geral da Aliança dos Produtores de
Cacau, Acra, 1972 (Delegado).
I Reunião Formal dos Ministros de Energia e Petróleo
da América Latina, Quito, 1971 (Delegado).
Conversações Programadas com o Governo da Bolívia
no campo dos hidrocarbonatose em empreendimentos
industi"iãfS_~orrela.tos, 1973 (Delegado).
III Reunião de Ministros de Energia da América Latina,
Lima, 1973 (Delegado).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores
nas visitas oficiaís ao Equador, Bolívia, Peru, Colônibia
Venezuela, 1973 (Membro).

e

Comitê Brasileiro-Boliviano de Cooperação Econômica
Técnica do Acordo de Cooperação e Complementação
Industrial entre o Brasil e a Bol1via, Cochabamba, 1974
(Membro).
Comitiva Presidencial ao encontro com o Presidente da
Bolívia, Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra, 1974
(Membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores
nas visitas oficiaiS à República Federal da Alemanha (assinatura do Acordo de_ Cooperação Nuclear) e à Costa
do Marflm.- 1975 (Membro}.
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores
às Assembléias Gerais da_ ONU, 1974 e 1975 (Membro).
Conferência de Cooperação Econômica Intern?,cional,
Paris, 1975 (Membro).
Comitiva presidencial nas visitas oficiais à França, Reino Unido e Japão, 1976.
VI Sessão do Subgrupo Consultivo do Comércio BrasilEstados Unidos da América, Washington, 1979 (Delegado).
II Reunião do Subgrupo de Agricultura Brasil-Estados
Unidos da América, Washington, 1979 (Delegado).
Assembléia Anual do Fundo Monetário Internacional e
do Banco Nacional, Belgrado, 1979 (Assessor).
Assembléia Anual do FMI e do Banco Nacional,
Washington, 1980 (Assessor).
Assembléia Anual do BID, Rio de Janeiro, 1980 (Delega'do).
Ordem do Mérito Naval, Cavaleiro, Brasil.
O_rçiem do Mérito Militar, Cavaleiro, Brasil.
Ürdem do Mérito Aeronáutico, Cavaleiro, BrasiL
Ofdem de Rio Branco, -Comendador, Brasil.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
O Ministro Luiz Felipe ~alm~ira Lampreia se encontra
nesta data oo exercício de suas funções de MinistroCons_elhelro _na Embaixada do Brasil em Washington.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 20 de maio
de 1983. - Lucio Pires de Amorim, Chefe da Divisão de
Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
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DIÁRIO DOCONGRESSO NACI()JIIAL (Seção II)

PARECERES
PARECERES N•s 429, 430 E 431, DE 1983
Sobre a Emenda n9 1, de Plenário, ao Projeto de
Lei do Senado n9 308, de 1981-DF (Mensagem n'í'
285, de 1981), que "altera as alíq~otas do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis e de direitos a eles
relativos a que se refere o artigo 31, do Decreto-lei n~'
82, de dezembro de 1966".
·
PARECER N• 429, DE 1983

D~ Comissão de ConstituiçÃo e Justiça
Relator: Senador Martins Filho

As Comissões de Constituição e Justiça e do D\strito
Federal opinaram pela sua aprovação.
Inexistindo qualquer óbice, no âmbito desta Comissão, somos pela aprovação da Emenda n9l, de Plenário,
ora em exame.
Sala da Comissão, 12 de maio de 1983. -Amaral Pelxoto, Presidente eventual- Roberto Campos, RelatorAffonso Camargo- Hélio Gueiros- Gabriel HermesSevero Gomes- Jutahy Magalhães- Guilherme Palmeira - João Casulo.
PARECER N• 432, DE 1983
Da Comissão de Reda~:ão
Reda~ão

O projeto em epígrafe retorna à nossa apreciação,
para que examinemos a Emenda nQ I, de autoria do ilus-

tre Senador Itamar Franco, a qual estabelece que a lei
nova entrarã em vigor no dia J9 de janeiro de 1984.
De fato, nos termos do_ art. 2~> do projeto, a sua vigência estava prevista para o dia 111 dejaJleiro de 1982, portanto já ultrapassada.
Como a matéria é de mera reconsideração cronológka
e inexistem óbices quanto ao aspecto juiídico~
constitucional, nosso Parecer é pela sua aprovação.
Sala da Comissão_, 20 de abril de 1983.- Murilo Ba~
daró, Presidente- Martins Filho, Relator- Aderbal Juremo - Hálio GueiroS- PaSsos Pôrto - JOsl Fragelli
-João Calmon- José lgndc7ci :...._ Mãrcondes Gadelha.

final do Projeto de Resolução n9 28, de

ANEXO AO PARECER N• 433, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' 39, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

1983.

RESOLUÇÃO N'

Re/~tor: Sen;;dor Saldanha Derzi
A Comissão aPresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 28, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães (MT) a elevar em
Cr$ 127.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocentOS e-Setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeirOs e noventa
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna,
Sala das Comis_sões, 25 de maio de 1983. -João Lnbo,
Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Alfredo Campos.

ANEXO AO PARECER N• 432, DE 1983
PARECER N' 430, DE 1983
Da Comissio do D~strito Federal

1965, no tocante às expressões •• ... de dois cargos de maou".
Sala das Comissões, 25 de maio de 1983. -=TõliúmtOJúnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Saldanha
Derzi.
gistériO~

Redaçào final do Projeto de Resolução n' 28, de
/983.

Suspende a execução do § 3' do art. 26 da Lei~
4.881-A. de 6-de dezembro de 1965, do Estado do Rio
de Janeiro, no tocante às expressões " .. de dois cargos de magistério. ou''.
O Senado Federal resolve:
Artigo úníco. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do -Supremo -Tribunal
Federal, proferida em 18 de dezembro de 1981, nos autos
do Recurso Extraordinário n<~ 77.725-3, _do Estado do
Rio de Janeiro, a execução do § 39 do art. 26 da Lei nt
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, daquele Estado, no
tocante às expressões •• ... de dois cargos de magistério,
ou".

Relator: Senador Louriva/ Baptista
Retorna a esta Comissão, com Emenda de Plenário,
formulada pelo nobre Senador Itamar Fl-anco, o Projeto
de Lei do Senado n9 308, de 1981-DF, que altera as aliquotas do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e
de direitos a eles relativos a que se refere o artigo 31, do
Decreto-lei n9 82, de 26 de dezembro de 1981.Como se sabe, a proposição pretende alterar a alíquota cobrada pela autoridade, na transmissão de bens imóveis e direitos a eles pertinentes, elevando os percentuais
ao dobro. __
A Emenda de Plenário não modifica o texto oriundo
do Poder Executivo, mas apenas estabelece a data da sua
vigência para o dia I<~ de janeiro de 1984.
É que o texto original do art. 29 determina a vigência a
partir de {9 de janeiro de 1982, que não mais pode constar, da mesma forma que é impOssível fixar~se a data de
vigência para J9 de janeirO OC 1983.

A douta Comissão de Constituição e Justiça nada
opôs e, como a alteração deverá constar da proposta
orçamentária para o exercício vindouro, somos pela
aprovação da Emenda n9 1 de· Plenário, em exame.
Sala da Comissão, 3 de maio de 1983. -Alexandre
Costa, Presidente- Lourival Baptista, Relator- Murilo
Badaró- Mauro Borges- Benedito Ferreira ~Passos
Pôno.

PARECER N• 431, DE 1983
O~ Comissão de Fln~nças
Relator: Senador Roberto Campos
Volta a esta Comissão, com a Emenàa de Plenário, n9
1, apresentada pelo nobre Senador Itamar Franco, o
Projeto de Lei do Senado n<~ 3ó8; de f98f:.DF, que altefa
as alíquotas do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis e de Direitos a eles relativos a que se refere o ar~
tigo 31, do Decreto~ lei n9 82, de26 de dezembro de 1981.
O Projeto pretende alterar a aliquota cobrada, na
transmissão de bens imóveis e "direitos eles inerentes,
elevando seus percentuais.

a

A Emenda de Plenário pretende, tãoksomente, estabek
lecer o início de sua vigência para o dia 19 de janeiro de
1984 o que, aliás, se insere nOs preceitos constitucionaiS.

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

, DE 1983

PARECER N' 434, DE 1983
Da Comissão de Redação
Reda~ão

final do Projeto de Resolução n9 41, de

1983.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

_Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cri [27.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e sete_nta e sete
mil, Oitenta e s€is cruzeiros e nõventa centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 1: a Prefeitura Municipal de Chapada de
GuTmãrães, Estado de Mato Grosso, nos termOs do art.
29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contr~tar operação de crédito no -valor de CrS 127.877.086,90 (cento e vinte e sete
milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos), correspondentes a 64.701,70
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e
quarenta e um centavos), vigente em julho/82, junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re~
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à implantação de galerias pluviais,
guias e sarjetas, construção de uma lavanderia pública e
aquisição de um caminhão p.ara coleta de lixo, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban~
co Central do Brasíl no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
suá publicação.

PARECER N' 433, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 39, de
1983.

Relator: Senador A_lberto Silva
A Comfssào apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n<~ 39, d~ 1983, que suspeli.de a execução do
artigo 26, § 3<~, da Lei n<~ 4.881-A, de 6 de dezembro de

Relator; Senildor Alberto Silva
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Resolução n<~ 41, de 1983, que" autoriza o governo doEstado do Pjauí a elevar em_ Cr$ 36~722.513,00 (trinta e seis
milhões, setecentos e vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
·--·~Sala das Comissão, 25 de maio de 1983.- Lomanto
Júnior, PreSidente- Alberto Si/~·a, Relator- Saldanha
Derzi.

ANEXO AO PARECER N' 434, DE 1983
Redaçao /tnâl do Projeto de Resolução n' 41, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte!

~---~

RESOLUÇÃO N'

• DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar
operação de crédito no valor de Cri 36.722.513,00
(trinta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e treze cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. )9 b o GciVeálo do Estado do Piauí, nos termos
do art. 29 da Resolução nq 93, de 11 de outubro de 1976,
dQ Senado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 36.722.513,00 (trinta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e treze
cruzeiros), correspondentes a 21.817,86 ORTNs, consi~
derado 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 de recursos do Fundo de
Ápoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à .

1984

Quinta-feira 26
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RESOLUÇÃO No

ampliação e equipamento do hospital de Luzilândia, naquele Estado, obedecidas as condiç_ões admitidas pelo

Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

, DE 1983

-~Suspe"nde

a execução do parágrafo- iinir:O do art.
144 da Lei nv 2.655, de 21 de deZembro de 1979, do
Ml:l_n_icfpio 9e Maceiô, no Estado de Alagoas.

O Senado Federal resolve:
PARECER No 435, DE 1983
Da COmissão de Reda<:ão
Redação do vencido para o turno suplementar do
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n~' 32, de 1981 (n~' 3.033/76, na Casa de origem).
Relator Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação do vencido para o
turno suplementar do sybstitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmarp. n~' 32, de 1981 (n~' 3.033f76, na Casa de
origel!l), que alter-'J. dispositivo da Lei n~' 4.594, de 29 de
dezembro de 1964, que "regula a profissão do corretor
de seguros", e dá outras providências.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1983. -,Lo1~anto
Júnior. Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Alberto
Silva.
ANEXO AO PARECER No 435, DE !983
Redação do vencido para o turno suplementar do
substitutivo do senado aO Projeto de Lei da Câmara
nl' 32, de !981 (n~' 3.033/76, na Casa de origem). Dá
nova redação aO art. 4P da Lei n~' 4.594, de 29 de deR
zembro de 1964, que regula a profissão de corretor de
seguros.

"Art. 4<:>,
haver concluído curso técnico profissional de
seguros, oficial ou reconhecido;
b) apresentar atestado_ de exercício profissiOrial
anterior a esta Lei, fornecido pelo sindicato de clasR
se ou pelo Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização."
a)

Art. 29
cação.
Art. 3<:>

E.sta Lei entra em vigor na data de sua pu~liRevogamRse as disposições em contrário.
PARECER N• 436, DE 1983
Da Comissão de Reda~ào

Reda~ão

final do Projeto de Resolutào n9 38, de

1983.
Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão apresenta a redaçã_o final do Projefo de
Resolução n9 38, de 1983, que suspende a execução do
parágrafo único do art. 144 da Lei n9 2.655, de 2~ de deR
zembro de 1979, do Município de Maceió, Estado de
Alagoas.
Sala de Comissões, 25 de_ maio de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Saldanha
Derzi.
ANEXO AO~PARECER N° 436, DE !983
Redação final do Projeto de Resolução n_v 38, de
/983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

(cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
Sala das Com-issões, 25 de maio- de 198_3.- Lomanto
Júnior, Presidente -Alberto Silva, Relator- Saldanha
Derzi.
ANEXO AO PARECER No 438, DE !983

Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalldade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Plenária de 8 de setembro
de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário n9 95.5593, do Estado de A lagoas, a execução do parágrafo único
do art. 144 da Lei n9 2.655, de 21 de dezembro de 1979,
do Município de Maceíó, naquele Estado.

Redação Final do Projeto de Resolução nP I 24, de
1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Cori.stituíção, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

PARECER No 437, DE 1983
Da Comissão de Redação

RESOLUÇÃO No

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 27, de
1983.
Relator: SenadQr Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução ~I' 27,-de 1983, qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã (MS) a elevar em Cr$
82.687.033,17 (oitenta e dois milhões, seiscentos e oitenta
e sete mil, trinta e três cruzeiros e dezessete centavos) o
montante de sua dívida cOnsolidada interna.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Saldanha O~rzi, Relator- Alb_e~to
Sill•a.
ANEXO AO PARECER No 437, DE !983
Redação final do Projeto de Resolução nP 27, de
1983.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Dê-se ao art. 49 da Lei n9 4.594, de 29 de: dezembro de 1964, a seguinte redação:

Maio de 1983

-Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciSo VI, çia Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Pi-eSldente, pi-omulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE !983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã,
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 82.68?.033_,17 (oitenta e
dois milhões, s_eis_c_entos e oitenta e sete mil, trinta e
três cruzeiros e dezessete centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. }9 Ê a Prefeitura Mullicipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, 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 CrS 82.687.033,17 (oitenta e dois milhões, seisR
centos e oitenta e sete mil, trinta e três cruzeiros e dezessete centavos), correspondentes a 51.583 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.602,99 (um
mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa e nove cimtavos), vigente em marçoj82,junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
_Apoio ao Desenvolvimento SOcial - FAS, destinada à
implantação de um mercado municipal, obedecidas as
condiçOes admitidas pelo Banco Centra{ do Brasil no
respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 438, DE 1983
Da Comissão de Redação
Rcda~ào

final do Prejeto de

Resolu~ão

n9 124, de

1982
Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
ResOlução n9 124, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Botelhos (MG) a elevar em Cr'$ 50.888.600

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de Minas Gerai's, a contratar operação de crédito
no valor de Cri 50.888.600,00 ( cinqüenta milhões, oirpcentos e oitenta e oito mil e seiscentoS" cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. J9 E a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93._-de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global
de Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a
15.000 UPCs, considerando o valor nominal da UPC de
CrS 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqUenta e três
cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janeiro/82, jUnto à ·Caixa Económica do Estado de Minas
·Gerais, esta ria -qu-a-lidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à construção de JOO (cem) unidades habitacionais de interesse
social exeCução das obraS de infraReStrutUra urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo:
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 439, DE 1983
Da Comissão de Reda~ão

e

Rcda~ão do

Projeto de

Resolu~ão

n9 132, de 1982.

Relator: Senador Alberto Silva

A comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 132, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Delfinópolis (MG) a elevar em CrS
50.888,600,00 (cinqUenta milhões, oitocentos e oitenta e
oíto mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consoHdada interna.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Alberto Silva, Relator...:,: Saldanha
Derzi.
ANEXO AO PARECER No 439, DE !983
Redaçãofinal do Projeto de Resolução n' 132, de
1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incíso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE !983 ~

Autoriza iz Prefeitura Municipal de Deljinópolis,
Estado de Minas Gerais, a contratar opàaçao de crédito no valor de Cri 50.888.600,600 ( cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mU e seiscentos cruzeirOs).
O Senado Federal resolve:
Art. li' É a Prefeitura Municipal de Delfinópolis,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso-

lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
globa( de Cr$ 50.888.600,00 (cinqOentã. milhões, oitocen~

tos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), correspon·
dentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nomiflal da
UPC de Cr$ 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqüenta
e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente emja~
neiro/82, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação- BNH, à construção de 100
(cem) unidades habitacion.ais de interésse social e exe~
cução das obras de infra-estrutura urbana necessâria, na~
quele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Redacão final do Projeto de Resolução
1982.

nicipal de Riacho da Cruz (R_N) a elevar em Cr$
3.072.000,00 (três milhões, seieríta·e dois mil cruzêif0s) õ
montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1983. - Lomanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derti, Relator- Alberto
Silva.
ANEXO AO PARECER No 441, DE 1983

n~'

98, de

9o, de

l?,edar;ão final do Projeto de Resolução nP
. 1982.

Faço s-ãber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e_ eu,
-----~ Presidente, promulgo a Sf:guint.e
RESOLUÇÃO No

PARECER No 440, DE 1983
Da Comissão de Redaçiio

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~' 98, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Porto Alegre (RS) a elevar em Cr$
584.224.200,00 (qU1nhel1tos e oitenta e quatro milhões,
duzentos e vinte_ e quatro mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 25 de mala de !983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator -Alberto
Silva.
ANEXO AO PARECER No 440, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução nP 98: de
1982.

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

Autoriza a Pre.feitura Municipal de Riacho da
Cruz, Estado do Rio Grande do Nane, a contratar
operação de crédito no _valor de Cr$ 3.072.000,00 (três
milhões, setenta e dois mil cruzeiros).

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 584.224.200,00 (quül.hentos e
oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil
e duzentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

ArL l~> É a Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2" da
Resoluç~o n~> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 584224.200,00 (quinhentos Oitenta e qua~
tro milhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cru~
zeiros)junto à Caixa Econõmká Federal, mediante a uti~
lização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~
menta Social - F AS, áestinada à construção e ampliação de escolas de 1~> grau, naquela capital, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo~
A~t. 2~> Esta Resolução entra em vígor na data de
sua publicação.

e

PARECER No 441, DE 198.1
Da Comissão de Redacào
Redação final do Projeto de Resolução nl' 90, de
1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redáção final do Projeto de
Resolução n9 90, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu-

o--senado Federal resolve:
Atr. !I' É a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2~'
da Resolução n~' 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 3.072.000,00 (três milhões, setenta e dois
mil cruzeiros) junto à Caixa Econômici Fi:deral, me~
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolviinenio Social- FAS, déStinada à-constn.lção
de um centro c:ie: Aúvidades Múltipl_as, naquele Municí~
pio, obedecidaS aS condições admitidas pelo Banco Cen~
trai do Brasil no respctivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 442, DE 1983
Da Comissão de Redaçiio
Redaçào final do Projeto de Resolução
1982.

n~>

87, de

Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 87, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MO) a elevar enl Cr$
184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro n1ilhões, trezetltos e cinqUenta mil e seiscentos cruzeiros) o montante de
-sua divida consolidada interna.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Alberto
Silva
ANEXO AO PARECER No 442, DE 1983
Redaçào final do Projeto de Resolução nP 87, 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

1985.

torizada a~contrat_ar operações de crédito no valor global
de Cr$184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões,
trezentos e cinqUenta mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a 210.000 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e .!:ieis centavos), vigente em abrilj81,junto à
Caixa Econôl!'lica do Estado de Minas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinadas à construção de 600
(seiscenta-s) unidades habitacionais de interesse social e
execução das obras de ínfra~estrutura urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Bartco Central do Brasil no respectivo pro~
cesso.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
suã publícação.
PARECER No 443, DE 198.1
D~ Comissão de Redaçào

, DE 1983

Relator: Saldanha Derzi

RESOLUÇÃO No

Quinta-fejra 26

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ilt.

Maio de 1983

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Crll84.350.600~00 (cento e oitenta e quatro milhõe.~, trezentos e cfnqüenta mil e seiscentos cru~
zeiros}.
O Senado Federal resolve:

Art. I~> E a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Esta~
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução
nç 93, de 11 d_e outu_bro de 1976, do Senado Federal, au-

Redacão final do Projeto de Resolução
1982

n~'

57, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 57, de 1982, que autoriza o Governo doEstado do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$
206.675.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentQS e setenta- e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
Sala das Comissões, 25 de inalo de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Alberto
Sih•a.

ANEXO AO PARECER No 443, DE 1983
Redaçào final do Projeto de Resolução nP 57, de
1982.

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

, DE 1983

Aütõrlza o GO-verno do Estado do Rio Grande do
Sul a contratar operarão de crêdito no valor de CrS
206.675.000.00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e
setenta e cinco mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. I<? É o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, nos termos do art. 2~> da Resolução n~> 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cr$
206.675.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e se~
tenta e cinco mil cruzeiros) junto à Calxa Económica Fe_deral~ mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apolo ao Desenvolvimento Social - F AS, destimtda à
implantaçiío de 9 (nove) centros sociais urbanos nos Municípios de Getúlio Vargas, Júlio de Castilhos, QUaraí,
Rio Pardo, São Jerónimo, São Lourenço do Sul, Tapejara, Venâncío Aires e Viamào, naquele Estado, obedeci~
das as condições admitidas pelo Banco ·central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER No 444, DI;; 1983
Da Comissão de Redacão

Redaçào final do Projeto de Resolução n" 198, de
1981.
Relator: Senador Alberto Sih•a.

A ComisSão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~> 198, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Resende (RJ) a elevar em Cr$ 142.580.000,00

____lli~RIO
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(cento e quarenta e dois milhões, quinhentos-e oitenta
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Com[s_s_9~.S; 25 de maio de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - A/berto Silva, Relator - Saldanha
Derzi.
ANEXO AO PARECER N' 444, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n? 198, 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 Resende, Esta·
do do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 142.580.000,00 (cento e quarenta e
dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. 19 1:. a Prefeitura Municipal de Resende, Estado
do Rio de Janeiro, riOs termos do art. 29 da Resolução n~'
93, de 11 de outubro de 197Q, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
!42.580.000,00 (c.ento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil_cruzeiros)junto à_Ca!~a Econômica Federal, mediante a utilização de recJJrsos !lo Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social-:- F AS, destinada
à construção da Casa da Cultura de Resende, naquele
Município, obedecidas as condições admitid~s pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pub\ic-dção.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) --0 Expediente
lido vai à publicaÇão.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
}9-Secretário.
São lidos os seguintes.

DO CONGRESSO NACIONAL !Seção II)

Art. 39
cação.
Art. 49

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~

função pública e de exercente de atividade sujeíta ao
regime do Instituto Nacional de Previdência So-

Revogam~se

~~

as disposições em

contrário~

Justificação

O presente projeto repete uma proposição feita em
1981 pelo Deputado Edson Khair, arquivada ao final da
legislatura precedente.
De todos os projetas mais recentes versando sobre a
questão do inquilinato que tive a oportunidade de exa~
minar, pareceu-me o mais razoável, o que maiores possi~
bilidades tem de obter um consenso amplo entre os inte-ressados de um tado e de outro dos naturais conflitos ge-rados pela inflação absurda dos dias que correm.
Transcrevo, encampando-a por considerá~la absoluta~
rriente atual e adequada, a própria justificação apresen~
tada à época pelo ílustre Deputado Edson Khair:
"A vigorante legislação que disciplina o reajustamento
dos aluguéis residenciais (Lei n~> 6.649, de 16 de maio de
1979, com as modificações da Lei n9 6.698, de 15 de outubro de 1979), diz:
Art. 15.

§ 29 A coreção monetária do aluguel não pode-rã ultrapassar a variação_ do valor nominal da Obri~
gação Reajustãvel do Tesouro Nacional.
An 49.

...-..•.•.......• _,_, .•..•-,_._'f•••·--····.···
§ 29 O aluguel será reajustado proporclonal- mente à variação do valor .nominal da Obrigação
Reajustãvel do Tesouro Nacional... etc., etc.
Tal é, certamente, a fórmula encontrada pelo Governo, à época da edição da Lei n"' 6.649, de 1979, para compensar a extinção da .. denúncia vazia":
De qualquer modo, o que sevirifica é que O critério virou descritério e os reajustes:dos aluguéis
transformaram-se em desassossego Para a generalidade
das pessoas que pagam aluguel, já que o_s índices dessas
atualizações são regrados pela variação ~o valor nominai das ORTNs, mas estãO sendo regados pela espiral in-

flaciOnária.

Ainda agora estã previsto, para o próximo mês, um
índice de 95% de reajuste que certamente não serã suportado pela baixa renda das populações menos favoreciIntroduz alterações na Lei n9 6.649, de 16 de maio
das. Os funcionários públicos e aposentados em geral,
de 1979, para o fim de limitar os reajustes dos alugue-que, via de regra, não possuem casa própria e, pois, mo"fs residenciais a cinqUenta por cento da variaçio do
ram de aluguel, são os que mais sentirãõ os efeitos desses
valor nominal da ORTNs.
novos índices de atualização dos valores locativos, eis
que têm os seus vencimentos e proVentos reajustados
com base em outros valores, sempre inferiores à variação
O Congresso Nacional decreta:
do valor nominal das OR TNs.
Art. [I' O§ 2~> do art. 15 da Lei n9 6.649, de 16 de
Assim, diante das perspectivas sombrias e da certeza
maio de 1979, passa a vigorar coril a Seguinte -redação:
de dificuldades para a maior parte da população, estamos propondo à Casa uma nova fórmula de base de cál:
"Art. 15.
_ CUJo para os reajustes-dos aluguêis residenciais, qual seja,
........... ~ .••..•.•••... , .. ··•-"- --~--"'." • • ·,_....__ - a de limitar os seus percC:ntuais a cinqUenta por cento da
variação do valor nominal das ORTNs.
§ 29 A cotreção monetáriã. -do aluguel não poContamos com o apoio da Casa para a aprovação da
derá ultrapassar cinqUenta por cento _(50%) davapresente medida, cuja oportunidade e conveniência são
riação do valor nominal da Obrigação Reajustável
mais do que evidentes".
do Tesouro Nacional.
Sala .das Sessões, 25 de maio de 198;3. '-- Roberto Saturnino Braga.
(As Comissões de CoUftitufção e Justiça, de Le~is
/ação Social, de Economia e de Finanças.)
Art. 29 O § 211 do art. 49 da Lei n~> 6.649, de 16 de
maio de 1979, já rilodificado pela Lei n9 6.698, 'de 15 de
PROJETO DE LEI DO SENADO No 101, DE 1983
outubro de 1979, passa a vígorar com a seguinte redação:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 100, DE 1983

..Art. 49.

§ 29 O aluguel será reajustado proporcionalmente à metade da variação do valor nominal da
ObrigaçãO Reajustável do Tesouro Nacional, desde
o dia ·do reajuste anteríor, ou, na falta deste, desde o
início do contrato.

Maio de 1983

D~ nova redaçlio ao§ 29 doart.19 da Lei n~> 1.711,
de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Utdào.

O Congresso Nacional decreta:

.

Art. 29 Entrarâ esta lei em vigor da data de sua
publicação.
~rt. 39 Revogam-se as. disposições em contrário, especialmente o art. 3~" da Le1 n~> 5.968, de I I de dezembro
de 1973.

Justijicaçao

Reapresento o Projeto CD 652/79, de minha autoria,
tendo em vista sua permanente oportunidade.
h esta, atualmente, a redação do§ 29 do art. 19 da Lei
n~' 1.711, de :is de outubro de 1952:

§ 29 Independerâ de limite de idade a inscrição, em
concurso, de ocupante de cargo ou função pública".
Contudo, presentemente, o tempo de atividade priva-dil é, igualmeflte, considerando_ para efeito_ de aposentadoria dos funcionârios públicos e vice~versa, nos termos
da Lei n9 6.226, de 14 de junho de 1975~
Dessa forma, não deve subsistir neõhum imPedi~ento
a_os que·sãõ segurados do INPS para se inscreverem nos
concursos públicos em igualdade de condições com os
que são ocupantes d~ funções públicas.
Este o primeiro objetivo desta proposição.
Êfa: revoga, úimbém expreSsamente, o art.J9 da Lei n'
5.69.8, de II de dezembro de 1973, cuja redação é ~i" seguinte:
"Art. 39 Somente poderão inscrever-se em concurso
para ingresso nas classes iniciais das Categorias Funcionais integrantes do Grupo de Serviços Jurídicos, brasileiros, cõm a idade máxima de quarenta anos, que possuam
a condição de bacharel em Direito; insCrito na Ordem
dos Advogados do Brasil."
Referido dispositivo legal suscitou problemas em sua
aplicação, vez· que entenderam as autoridades administrativas e entre elas o eminente Ministro da Previdência e
Assistência Social ter o artigo em causa revogado o parâgrafo segundo do artigo 19 da Lei n9 1.711, de 1952.
Além disso, o§ 89 do artigo 19 da referida leijã disciplina, adequadamente, a matéria nestes termos:
"§ 89 O prazo de validade dos concursos e os limites de idade serão fixados nos regulamentos ou
instruções."

Sala das Sessões, 25 de maio de 1983.- Ãlvaro Dias.

LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N' 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952

Do Concurso
Art. 18. A primeira investidura em cargo de carreira
que _a lei determinar efetuar-se-ã mediante con-

~noutros

curso.
Art. 19. O concurso serâ de provas ou de títulos, ou
de provas e títulos, simultaneamente, na conformidade
das leis e regulamentos.

§ J9 Quando o_ concurso for exclusivamente de títulos e o provimento depender de conclusão de curso especializado, a prova desse requisito considerar-se-â título
preponderante, levando-se em conta a classificação obtida no concurso pelo candidato.

Art. 1~> Dê-se ao§ 29do art.l9 daLeinl' 1.7ll,de28.
de outubro de 1952, a seguinte redação:

§ 29 ln dependerá de limite de idade a inscrição, em
concurso, de ocupante de cargo ou Junção pública.

"§ 29 Independerâ de limite de idade a inscrição, em concursos, de ocupante de cargo ou

(Às Comissões de Constituição e JustiÇa e de Serviço Público CMI.)

Maio de 1983

PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL N• I02,
DE 1983

Preços ao Consumidor, variando o fato r de aplicação na
forma desta Lei.

Altera a Lei n~' 6.708, de 30 de outubro de 1979,
que dispõe sobre a correção automática dos salários,

(Às Comis.fões de Constituição e Justiça, de Legis~
fação Social. de Economia e de Finanças.)

modifica

ll

política salarial, e dá outras providências.

O CongressO Nacional decreta:
Art. li'
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O art. 111 da Lei 0116.708, de 30 de outubro de

1979, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescida
de um parágrafo único:

O-SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
·
Sobre a mesa, projetas de resolução que vão ser lidos
pelo Sr. J9-Secretário.
- -- -São-lidos os seguintes

"Arr. }'i'

-PROJETO DE RESOLUÇÃO No 45, DE 1983
Parágrafo único. Nos trimestres em que a in·
fiação atingir um percentual superior a 15% a correção do valor monetário dos salárioS será efetuada
trimestralmente."
Art. 2Y O Poder Executivo adaptará às presentt;S
disposições a reguiament-aÇão da Lei n' 6.708, de 30 de
outubro de l979.
Art. 311 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~> Revogam-se as disposições eril- coi:ztrãdo.
Justificação

O reaJuste semeStral dos salários- representa urria das
medidas mais positiYas da lei n~> 6.708(79, bem cÔmo
uma apreciável conquista dos trabathãdores, sobretUdo,
se atentarmos ao s-eu caráter imPeratívo, JilsuScetfvel de
derrogação pelas partes contratantes.
Num pafs em que a inflação mensal atinge percentuais
cada vez mais elevados, não se poderia admitir a prolongada manutenção do sistema de reajuste salarial anterior, que além de anual, nào se apoiava em Indlces de re- •
constituição de ganhos reais tão satisfatórios quanto o
INPC dos dias atuais.
A semestralidade dos reajustes se consolidou de tal
modo como conquista da- classe assalariada que algumas
medidas governamentais, menos populares e tendentes a
diminuir os efeitos liberais da atual legislação salarial
brasileira, não ousaram incidir sobre este benefici9 justO
e irrenunciável.
·
Confudo,- o efeitõ cOrrostVõ e sempre crescente, que a
inflação tem sobre os créditos em dinheiro, está a jusJifi_car uma periodicidade menõr na correção do Valor monetário- ciã:S_ salários como~ aliás, já admitia a própria lei
n9 6.708/79, ao consignar em seu art. 17 que o Poder
Executivo poderia estabelecer, a partir de li' de janeiro
de 1981, periodicidade diversa da prevista no art. Jl' daquela Lei, objeto desta proposta de rnodiJ_ica9ão de nossa
autoria.
Julgamos que, nos casos; infelizmnte, freqUentes e manifestos, em que o indice de iÕflação atingir, num trimestre, percentual superior a I 5%, é necessário acionar o
mecanismo do reajuste salarial que, na hipótese, deverá
ser trimestral e de molde a recompor com maior brevidade o poder aquisitivo dos salários.
E pensamos que a medidã proposta éjUSiã, inadiáVel e
salutar.
O legisladOr deve lmaginar m-ecatlis-rlios capazes de
oferecer compensação real e célebre à desvalorização dos
ganhos da classe mais carente~
Sala das Sessões, 25 de maio de 1983. -Jutahy Magalhães~

LEG!SLAÇÀO CITADA
LEI No 6.708, DE 30. DE OUTUBRO DE 1979
D~spõe sobre a correção automática dos salários,
modifica a política salarial e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
-Art. }I' O valor monetário dos- salários será corrigido, semestralmente, de acordo com o fndice Nacional de

Acrescente parágrafo ao art. 4 t 9 do Regimento ln~
terno.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Redíja-se assim o§ único do art. nQ 419 do
Regimento Interno:
Parágrafo único. O Ministro de Estado, convocado
ou que haja solicitado comparecer ao Plenário ou a qualquer de suas Comissões Permanentes, deverá distribuir
aos Senadores, com 48 horas de antecedência, através da
1• Secretaria, as exposições que pretendam ler, desde que
medeiem no mínimo quinze (15) dias entre as duas datas.
Art. 29 A presente Resolução entrará em vigor na
data de sua pUbficação, revogadas as disposições em
contrário.
·
-
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f) se o Ministro de Estado desejar falar ao Senado no
mesmo dia em que o solicitar, ser-lhe-á assegurada a
oportunidade após as deliberações da Ordem do Dia;
g) se o prazo ordinário da sessão não permitir que se
conclua a exposição do Ministro de- Estado, com a cor~
respondente fase de interpelações, será ela prorrogada
ou se designará outra sessão para esse fim;
h) O-Ministro de Estado ficará subordinado às normãS esiabelecidas para o uso da palavra pelos Senadores;
i) o Ministro de Estado só poderá ser aparteado na
fase das interpelações e desde que o permita;
j) terminada a exposição do Ministro de Estado,
abriNe-á a fase de interpelação, por qualquer Senador,
dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de 10
(dez) minutos, e sendo assegurado igual prazo para ares~
posta do interpelado;
· k) ao Ministro de Estado é lícito fazer-se acampa#
nhar de assessores, aos quais a Presidência designará lu~
gares próximos ao que ele deva ocupar, não lhes sendo
permitido interferir- nos debates.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 46, de 1983
Altera a redação da alínea a, item I, do art. 239 do
Regimento Interno.
O Senado Federal resolve:
Art. l9 A alinia a, do iteq1 _1, do art. 239 do regimento Inteno do Senado_ Federal passa a vigorar com a se~
S:uinte redação:

Justificação
O comparecimento (mediante convocação ou solici-

tação) de Ministro de Estado determina que a primeira
parte da sessão seja destinada à leitura de exposição escrita, às vezes por demais longa e cornplexa. Melhor será
que tais declar~ções sejam distribuídas antecipadamente,
através da 1• Secretaria, aos Senadores, inclusive para
que, com prévio conhecimento dos possíveis interpelan·
tes, o debate possa ocorrer com maior objetividade e sem
repetição de indagações.
- O projetei reSsalva implicitamente os casos d_e urgência, quando o titular de qualquer das Pastas é chamado acomparecer aó Senado Federal, sef!l que medeiem quinze
dias e_l}tre con~ocação ~u a solicitação e a presença do
Ministro,
__
--Sala das sesSões, 24 de maio de 1983.- Ne/s;n Carneiro - Alfonso Camargo - José fragelli - Nelvídio
Nunes - Mário Maia- Hélio Gueiros- Luiz Cavalcante.

a

LEGISLAÇÀO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

Art. 419. Nas hipóteses do inciso I e da alfnea a_ do
lriciSo -f( do artigo anterior, adot8.r~Se~ãÕ as seguint~s
normas:
a) nos casos do inciso I, a Presídência oficiará ao
Ministro de Estado, dando-lhe conhecimento da convocação e da lista das informações desejadas a fim de que
declare quando comparecerá ao Senado, no prazo que
l~e est_i_pu~as_não superior 4- 30 (trinta) diaSi
b) Nos da alínea a do inciso II, a Presidência comunicará o dia e a hora que marcar para o comparecimento;
c) no Plenário, o Ministro de Estado ocupará o lugar
que a Presidéncia lhe indicar;
d) será assegurado o uso da palavra ao Ministro de
Estado na oportunidaçle combinada, sem embargo das
inscrições existentes;
e) na Ordem do Dia, não se incluirá matêria para de.
liberação;

Arl. 239.
I - .. '.

'c,-co ........ .- ........... ,c.-~~.

a) como ato pertinente ao exercício da-compC:tênCia- fiscalizadora do Congresso Nacional ou do
Senado Federal; ou, ainda, para esclarecimento de
atos do Presidente da República e Ministros de Estado que importem, tipicamente, crime de responsabilidade previsto na Lei nl' 1.079, de 10 de abril de
1950.
.. ;~ .. - :.- . ' ................ ·~
-'

.... .

..........

Art. 29 Esta .Res-olução en-tra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto, que nesta oportunidade tenho a
honra de oferecer à apreciação dos nobres Pares, surgiu

da necessidade de se dotar a Lei Interna Corporis de instrumento c3.Pãz.de possibilitar o con~ecimento por parte
dos Senhçres Sen_adores d_os fatos que geraram atos que
importem crimes de responsabilidade; como anular seus
efeitos e coibi-los através de efetiva fiscalização.
"_O_ dispositivo que pretendemos ver inserido no Regimento Interno do Senado já consta, com redação similar, dO Regimento da Câmara dos Deputados e pela sua
importância não vemos razão para ignorá~lo, uma vez
que sua omissão representa diminuir nossa competência
fiscalizadora constante de outros mandamentos constitucionais que não o do art. 45.
t estranhável, portanto, a inexistência no Regimento
da Casa do dispositivo que estamos a propor no presente
projeto, razão pela qual confio em que os ilustres com-pon-el1tes deste Senado da República acolherão a nossa
proposta.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1983.- Henrique Santil/o.
LEGISLAÇÀO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
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b) Do Requerimento de Informações.
Art. 239. Em redaçào ao requerimento de informações serão observadas as seguites normas:
I - só será admiss-íVel:
a) como ato pertinente ao exercício da competência
fiscalizadora do Congresso Nacional ou do Senado Federal;
b) para esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado;
II- serã dirigido ao Chefe do Gabinete Civil da Presidênc.ia da República;
III- deverá mencionar o fato sujeito à fiscalização
do Congresso ou do Senado, assim definido em lei
(Const., art. 4_5), ou fazer remissão expressa à matéria legislativa erri tramitação;

IV- não serão pedidas informações ao Presidente da
República sobre matéria de sua competência privativa~
nem ao Poder Judicíárío, à Câmara dos Deputados e a
órgãos dos Estados e Municípios;
V- não poderá conter pedido de providência, consulta, sÚgestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a quem se dirija;

VI- recebido o requiremento, a Presidência terá o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para examiná-lo, e, se
deferido, será lido no Expediente e publicado no Diário
do Congresso Nacional:

VII- indeferido, o requerimento irá ao Arquivo, sem
publicação, feita a devida comunicacão ao -requerente,
cabendo, da decisão, recurso para o Plenário, ouvida a
Comissão de Const_it_uição e Justiça;
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c) atas do Presidente da República e Ministros de
Estados que importem, tipicamente, crime de responsabilidade.
§ 3<:> Quando pertinentes a fato relacionado com a
matéria definida no§ J'i' deste artigo, os requerimentos de
informação somente serão admitidos se contiverem expressa referência, inclusive numérica, à matéria legislativa em trâmite, anexados os respectivos avulsos.
§ 4~> Apresentado um requerimento de informação,
se esta já tiver sido prestada em resposta a requerimento
anterior, será entregue cópia, ao Deputado interessado,
se não tiver sido publicadas no Diário do Congresso Nacional, considerando-se em conseqUência, prejudicada a
proposição.
§' 5<? Não cabem, em requerimentos de informação,
providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou
interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirigem.
§ 6<:> O Presidente tem a faculdade, como órgão da
M!!Sa, de negar a aceitação de requerimento de informação formulado de modo inconveniente, cabendo desta decisão recurso ao plenário.
LEI No 1.079, DE 10 DE ABRIL DE I950
Define os crimes de responsabilidades e regula o
respecrú•o processo de julgamento.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguite Lei:

VIII- as informações recebidas serão arquivadas depois de fornecida cópia ao recjuere"nte e, quando se destinarem à elucidação de matéria pertinente a proposição e
curso no Senado, serão incorporadas os processo respectivo;

IX- ao fim de 30 {trita~ dias será reiterado_ o expedíeilfe de soliCitação -das informações, quando não hajam sido prestadas o_u nã-o tenha sido solicitada, pela autoridade competente, a prorrogação do respectivo prazo-;
X- o pedido de prorrogação referido no inciso anterior será cons"iderado aprovado se não houver objeção
do Plenário;
XI- transcorridos 30 (trinta) dias da reiteração, sem
resposta, a Presidência dará conhecimento do fato ao
Plenário, sendo o requerimento definitivamente arquivado.

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO No 30, DE 3I DE OUTRUBRO DE I972
(Texto consolidado)

Art. 130. Os requerimento de informação somente
poderão referir-se a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite, ot.i a fato sujeito à fiscalízaçãQdo Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados, e serão
encarriinhados ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República pelo \<?-Secretário da Câmara.
§ 19 Por matéria legislativa em trâmite entende-se
que seja objeto de projeto de lei, proposta de emenda à
Constituição, em tramitação, ou de decreto-lei em fase
de apreciação pelo Congresso Nacional.
§ 29 Constituem fatos sujeitos à fiscalização do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados:
a) os de fiscalização_ financeira e orçamentária, referidos no art. 70 da Constituição;
b) os atas do Poder ExecutiVo, inclusive os da administração indireta, que tenham seu processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados, regulado em lei;

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Os Projetas
que vêm de ser lidos, após publicados e distribuídos em
avulsos, ficarão sobre a mesa pelo prazo de 3 (três) sessões, a fim de receber emendas, após o que serão despachados às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (AJmir P_into)- A Presidência
comunica que indeferiu requerimento de infornüições, de
autoria do nobre Senador Mário Maia, em que Sua Excelência requer sejam solicitadas informações à CACEX
(Bancõ do Brasil) e à Receita Federal, tendentes a instruir a tramitação do Projeto de Lei do Senado n~' 262, de
1979, encaminhado à Mesa na sessão ordinária de 19 últimO, por considerã-lo anti-regimentat.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Há oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Alberto Silva.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidei).te, Srs. Senadores:
O Brasil vive hoje um dos momentos mais difíceis de
sua história.
O terna ê a dívida externa, em primeirci lugar. A inflação e o desemprego acompanham de perto nos noticiários dos jOrnais as apreensões do-povo e das autõrídades.
Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, comecemos pela
dfVlda ·externa-. Quais as medidas que as aUtOridades da
àrea económica estão adotando para cumprir as exigênCias do Fundo Monetário Internacional?
AO que se sabe, as priridpais exigências são: a redução
dos gastos públicos e o achatamento salarial.
A par deStas medidas, usandO Uma expressão popular,
raspa-se todo o dinheiro disponível, para pagar juros e o
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principal da dlvida, e assim -não sobra nada para dinamizar o desenvolvimento do País.
_Estimula-se a exportação, criando subsídios que, por
sua vez, alimentam a inflação. Enquanto isto, como estamos em recessão, o desemprego aumenta, e com ele a inquietação social, a fome e o desespero, erijo eXemplo foram os episódios de São Paulo, e agora até na Capital do
Piauí, onde durante três dias a PoHcia prendeu e, segundo se diz, até bateu nos desempregados que em passeata
pediam uma solução do Governo do Estado.
No Nordeste, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a situação ainda é maís il;rave, pois, além do desemprego nas
cidades, ainda temos pela frente o fantasma da seca que
há quatro anos castiga imensa área daquela região.
O Governo ti:nta uma solução para a crise do desemprego apelando para a construção civil, reconhecidamt:ntt.: uma forma de criar emprego. Mas o caminho encontrado de maior expressão é o da casa popular, e aí entramos novamente em um ciclo vicioSo: as casas são
construídas na periferia das grandes, médias e pequenas
cidades, e seguramente 70% dos candidatos a estas casas
vêm da zona rural, esvaziando os campos e reduzindo a
produç_ão agrícola.
Uma vez nas cidades, o homem do campo que adquiriu uma destas casas populares sai em busca de um emprego ou qualquer tipo de trabalho para sustentar sua
família, já que agora ele não vai mais plantar como fazia
antes. Como este emprego ou este trabalho não existe,
ele passa a viver de subemprego, e em pouco tempo toda
a família enfrenta as maiores privações. Daí para frente
vem o assalto, o tóxico e a prostituição. Sem exagero,
este é o quadro em quase todas as cidades onde enormes
conjuntos de casas populares foram construídos e cujos
mutuârios não têm condições de manter o P.ag~.mento de_
suas prestações.
_
vem a pergunta: que fazer, então?
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil pediu empréstimo externo até o limite insuportável em que nos
encontramos_, naturalmente para acelerar o desenvolvimento â.o País. TUdo be-m, tudo certo, desde que boa
parte destes investimentos gerasse a riqueza de que o
País iria necessitar para pagar suas dívidas.
Será que fizemos isto? Ou será qu_e p-referimos aplicar
erh investimentos que poderiam ser adiados, ou cuja res~
posta, em termos de geração de riqueza, requeria prazo
-superior ao do pagamento da dívida?
Senão, vejamos: Os Estados Unidos da América do
Norte, em seu fabuloso processo de desenvolvimento,
nunca esqueceram que, acima de uma poderosa indú-stfiã, áêviria eXistir- -uma agricultura mais fOrte a.inda, ca~
paz de alimentar o País, e ainda garantir com a exportação dos excedentes, os dólares necessários ao enriquecimento do País.
O que o Brasil retira da agricultura?
Pela ordem: o café, a soja, o milho, a cana~de-açúcar e
o algodão.
Qualquer destes produtos, para ser exportado e gerar
os dólares que necessitamos tem que enfrentar uma feroz
disputa de mercado, país outros pafses produzem amesma coisa em escala bem maior que a nossa.
Sem qualquer possibilidade de concorrência externa,
ternos entretanto o álcool, cuja tecnologia detemos hã
mais de 200 anos, e cujo potencial, em havendo dinheiro,
o Brasil pode produzir quanto queira.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos itens que
mais pesa em nossa pauta de importações é seguramente
o Petróleo.
O Ministro César Cais garante que, dentro de mais
três anos, o Brasil importará apenas 600.000 barris/dia
de petróleo, e o restante de nossas necessidades serâ coberto pela nossa própria produção e por combustíveis alternatiYos, inclusive o álcool.
Mas, se de um lado esta notícia é alvissareira, por outro temos- que considerar que nossas reservas de petróleo
são reduzidas e não vão garantir esta proporção,
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levando-se em conta a necessidade de crescimento do
País. Assim, é da maior urgência que tomemos uma decisão patriótica, objetiva, definitiva ém relação áO âicool.
Chega de tergiversações, de avanços e recuos, de autori-

zação para que a indústria automobilística. fabricjUe-C:-8.rros a álcool, e logo em seguida, uma pausa.
É preCiso cjue de urTI.ii.VeZ:_j)Or-todas se tome a consciência de que o ãlcool é atualmente nossa maior rique-za, porque é um combustivel nobre. Partindo da canade-açúcar podemos fabricar 15 bilhões de litros de álcooljano daqui a quatro anos.
Se resolvermos gastar o necessário para desenvolver a
tecnologia do álcool a partir da madeira por via enzimática, aí teremos um volume incalculãvei, só com a poda
dos galhos da floresta amazônica, com a ragura de 1 Km
para cada lado de qualquer das grandes rodovias, que estão sendo implantadas naquela região.
De onde viria o dinheiro para isto?
Aí começa a questão. Se em lugar da moratória pura e
simples aqui algumas vezes discutida, tivermos a coragem de enfrentar nossos credores com uma proposta firme, que seria; antes de qualquer sacrifício maiÕr Para o
povo brasileiro, teremos que retomar o desenvolvimento
para evitar uma explosão social:
O povo brasileiro, desde as classes assalariadas até a
classe média, não agUenta o desemprego. Aqui não hã
seguro que cubra este risco.
Um dia de desemprego significa fome em casa de qualquer fariiília.
Multiplique-se isto por meses, como já vem acontecendo, e o resultado é o que estamos vendo.
Temos que arrancar de nossos credores um prazo de
carência para podermos respirar, e mais dinheiro para
movimentar nossa economia.
Quando a Nação retomar o desenvolvimento e o povo
brasileiro encontrar as oportunidades de trabalho de que
tanto necessita, aí poderemos criar a riqueza.-qUe iniéi:-essa ao País, isto é, produtos que exportados gerem os
dólares de que necessitamos, e o álcool é o primeiro de-les_,
O SR. HUMBERTO LUCENA -Permite V. Ex' um

aparte?
O SR. ALBERTO SILVA - Pois não, ouço, com
com muito prazer, o aparte de V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena- No_bre Senador, V. Ex•, no
seu discurso, muito bem elaborado, ao pôr em realce a
necessidade de incrementação da política de maior produção de álcool no País, aborda, tambêm com muita
propriedade, o problema do nosso endividamento externo, como não deveria deixar de fazê-lo. Apenas, já que o
assunto está bem na ordem do dia, eu gostaria de aproveitar a ocasião para lembrar a entrevista dC dolnfDgo
passado, na Folha de S. Paulo, do Senador Roberto
Campos que, afinal, acolheu- a tese da moratória, embora, como disse S. Ex•, uma moratória negociável, uma
questão de semântica. E mais do que isso, a Fundação
Getúlio Vargas, segundo noticiam os jornais de- hoje,
pelo seu instituto especializado, chegou à conclusão de
que o Brasil já se encontra em plena moratória. f: que,
agora, com o atraso na entrega da segunda parcela do
stand by do Fundo Monetário Internacional e, bem assim, dos recursos dos projetas que foram concluídos cOm
bancos estrangeiros nos E~tados_l!nidos, o próprio_Ministro Ernane Galvêas, do MiniStério da Fazenda, declarou ontem ou anteontem, se não me engano, em entrevista, que o Brasil, se não recebia os recursos nem do FMI e
nem dos bancos, de acordo com as regras do jogo não
pagaria por enquanto o que deve. Então, praticamente,
nós já estamos em mOratôiía, erri-bora dC- dias ou de me-ses.

o Sr. T/irgi1io--rá~·ora- Eminent"ê-SCnã.dõr Ãlberto
Silva, permite V. Ex• um aparte, face ao aparte do seu
Líder?
O SR. ALBERTO SILVA --Darei imediataffiente,
apenas eu quero, respondendo à oportuna intervenção
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do nosso líder_ -ti_ umberto Lucena, dizer que, realmente, o
que eu estou procurando enfeixar, neste rápido pronunciamento, é -que nós estamos em recessão porque estamos rasp~ndo tado __o dinheiro que temos para pagar o
principal e o juro dessa dívida insuportável. E se nós entramos em recessão, o _que é importante salientar é q_ue
aqui no Br~s_!l nós não temos ~eguro-desç_mprego, todo
desemprego, aqui, gera fome, insatisfação e desespero. E
ê isso que já está acontecendo em todo o Brasil. E eu cito
aqui o caso da capital do Piauí; na história do Piauí nunca se ouviu nenhum movimento coletivo dessa natureza,
riuncã.;' sempre havia um jeito de alguém estar trabalhando, mas agora a coisa parou mes_mo. ~ claro que é oresultado de ~~a recessão _e!ll que nós estamos ingressapd-o há algum tempo. E aqui, a proposta que eu fiz, no
mo~en.t_o da intervenção qe V. Ex•, é de que, já que nós
.- teffios que pa&ar·e não temos como pagar imediatamente
-nós não podemos decidir entre parar o País. criar arecessão_,_ O desempt:t:&O e O desespero para poder pagar a
__djyida_- o que eu digo é que, se nos sentarmos firmemen_te com uma proposta, nós precisamos de um prazo
Para respirar ....:.-eu escrevo aqui- e algum dinheiro Para
criar a riqUeza de que necessitamos. Essa eu acho que deveria ser a posição que deveríamos adotar diante dos
nossos credores.
Agora, se apanharmos dinheiro, vamos aplicá-lo aqui
dentro em algo que não sofra contestação em termos de
geração dos dólares de que precisamos. Porque estamos
vendo que os nossos produtos agrícolas, para serem coIocãdos lá foram, disputam ferozmente o mercado, e eu
cho que o álcool não? É talvez o único produto que o
Brasil pode produzir à vontade, sem que tenha similar lá
fOra; POrQ.ue eles não têm ãs c0l1dições de prOduzir o álcooi que nóS fazemos.
Agradeço a _y. Ex• e dou aparte ao nobre Senador
~Virgílio Távora.
O Sr. Virgl1io Távora - Eminente Senador, apenas
para fazer um reparo às palavras do nobre Líder da Oposiç-do. Tecnicamente, moratória é quando pelo espaço de
3 meses - a moratória internacional, bem entendido se deixa de pagar um compromisso atrasado. Agora,
aparece-me no vocabulârío, tão em voga hoje no País o
economês -. . moratória negociada". Não! Há urõ:i ren-egociação ou não há. Moratória, ao exame de todos os di~
cionãrios, tanto os vernáculos gerais quanto aqueles es~
pecializados, não têm outra tradução. Moratória é a ces~
sação de pagamento, durante 3 meses ou mais, daquilo
que ajustado se saldar em determinado dia ou momento.
Por coincidência, Sf:nador, hoje, não abusamos aí da
hora da Liderança, viemos cumprir a promessa feita ao
eminente Senador Itamar Franco e, se não me engano,
também ao ilustre membro do PDT. Não há nadaescon~
dido. Trouxemos aqui um enorme volume, um calha~
--maço, Projeto n9 1; 159 bancos, Projeto nQ 2, 43 bancos.
E vamos inseri-los nos Anais desta Casa. Lamentavelmente, terá que ser ainda em inglês, porque o inglês é a
língua internacional em termos comerciais, e esses 159
bancos eram das mais diferentes nacionalidades. Nós solicitamos ao Banco Central que fizesse a tradução e, anexa a cada um, já conseguimo_s ~m pequeno resumo do
que-se trata. E veja V, Ex• que estamos encarando, não
como pode parecer à primeira vista, com ligeireza, com
levi~dade,_ mas c~m seriedade o problema da dívida. E,
princip·almente, nos escudando bastante na solução que
-hoje V. Ex• aqui está pro pUgnando, como V. Ex• terá
ocasião de··ouvir, Sé: presênie á. este p1enário estiver ri:tâ.is
tarde; a redução ao mínimo da dependência de petróleo
importado; mercê dis fontes alternativas, sobre as quais
-sobreleva o álcool, e da obtenção do petróleo_ próprio
-por perfuração.

O SR: ALBERTO SILVA- -AgradeC;o a V. Ex• pelo
aparte que muito enti_que_ce este- PronunCiamento.
Continuo _defendendo essa premissa da utilização do
âl~ool, o q~ _venho fazendo aqui desde 1979, achando
que, paralelamente a isto, outras medidas têm que ser
postas em prática, como a perfuração de ffiais área-s onde
se acredita haver a possibilidade da existência- de pe--
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tróleo. Eu sei que as reservas brasileiras não são muito
grandes, a ponto de permitirem a nossa independência
com relação à importação do petróleo. O que eu proponho, aqui, é que o álcool seja, tanto quanto possível, o
sucedâneo do petróleo que nós estamos importando.
QUero' fazêr aqUi uma pequena demonstração a esse
respeito, já Que, dUrante o tempo em que presidi a IEBTU, tive as informações as mais valiosas com relação à
utílização do álcool como combustível substituto do petróleo.

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

O Sr. Roberto Saturnino- Ouvindo o discurso de V.
Ex', ouvindo os apartes que recebe, chega aqui às minhas mãos um noticiário internacional, divulgado pela
própria Subse_cretaria de Divulgação e Relações Públicas, dizendo o seguinte:

..... W ~shington. 25 (UPI) - O Brasil deixará de
receher, na próxima semana; ·mais de l bilhão de
dólares em empréstimos já prometidos por bancos
parficulares e pelo Fundo Monetário Internacional,
devido a atrasos nos pagamentos de empréstimos
anteriores, no valor de 550 milhões de dólares, afirmou hoje o jornal Washington Post."

Ora, Sena:d~r 'Alberto Silva, a semântica - não digo
que_ não tenh~ importância, tem a sua importância m_as me_ parece que a distinção que o Senador Virgflio
Távora quer fazer, a esta aJtura dos acontecimentos,
diante dos fatos concretos que aí estão, já não tem mais
~enhum sentido, o Brasil c;:.:;tá em moratória, atrasa pagamentos, já recebe de volta as retaliações financeiras
qu~- seriam_de se esPerar e, o que nos preocupa nisso tudo, o que nos angustia, é que em vez de tomar uma posição afirmativa e declarar a verdade, o Governo ainda
procura uma solução que só trará custos e, custos pesados, ao País, seja na forma pela qual V. Ex• está levantando o problema e, muito bem, e diga-se de passagem,
que é o desemprego e, o desemprego, hoje, é o desespero,
seja na forma do acúmulo dos nossos compromissos,
porque é claro que esses pagamentos que o Brasil deixa
de fazer são capitalizados, creditados com jurOs, e juros
sobre juros aos nossos banqueiros, isto ê, quando chegar
o momento de renegociar a nossa dívida globalmente,
ela terá uma dimensão que eu não sei avaliar, mas não
serão mais os 100 bilhões de dólares de hoje, e não sei
quantos seriiO', porque neste processo de moratória consentida ou de moratória de joelho, nós só fazemos concessões, concessões e concessões. A hora é a da verdade e
é de enfrentar isso com realismo, é a de convocar a
Nação para a posição afirmativa do Brasil e declarar a
sua moratória, romper com u Fundo Monetário Internacional, retomar o processo de desenvolvimento do Brasil
e reescalonar essas dívidas em condições que a economia
e a Nação brasileira possam suportar.

O SR. ALBERTO SILVA- Agradeço a V. Ex•,
nobre Senador Roberto Saturnino, a colocação que faz.
V. Ex• é conhecido..nesta Casã como um economista estudioso dessa questão e que vem, hã muito tempo, fazen~
âo p~onunciamento sobre a matéria. Como V. Ex.• _bem
observou, diante da _grave crise em que nos encontramos,
o que mais nos preocupa é o problema do desemprego.
Todos sabemos que o ·Pais enfrenta o drama de ter que
pagar uma dívida sufocante, quando não temos os recursos suficientes para tal, pois temos que pedir emprestado
para pagar, e vamos fazendo es~ejogo de rolar a dívida;
m~s, por outro lado, o grande risco é o desemprego aqui
dentro, devido à recessão, porque, como é sabido, o brasileiro não agUenta um só dia sem emprego, porque ele
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não tem nenhuma reserva financeira. Muita gente argumenta que o desemprego ocorre em todo o mundo. ~
verdade, mas, pelo menos nos Estados Unidos e nos países da Europa existe o seguro-desemprego, uma c_onquista dos trabalhadores de há muitos a_OO!!,. Se há o vexame
dessas famílias, na Europa ou nos Estados Unidos, de receberem aquele recurso do seguro, pelo menos não há
fome dentro de casa; aqui, nem uma cais~ nem outra, há
é fome mesmo. E por isso ê que acho que chegou a hora
de, se tivermos de pagar, vamos pagar, mas vamos sentar
à mesa, como muito bem disse V. Ex• e, dizer o se_guinte,
numa linguagem bem chã: nós estamos devendo, temos
que pagar. Agora, vamos ver, sacrificando o povo aqui
dentro e ameaçando o País talvez com uma explosão social ê que não é possível. E, neste caso, creió que os nossos credores vão compreender isso. _
Eu não sou economista; rião entendo do assunto, mas
se nós obtivermos um prazo de carência e ccinsCguíiinOs
p!Jgar, eu não diria-qudsSO é moratória-ou quer qUi: seja,
mas a verdade é que nós precfsamos de dinheiro lá fOra
para importar e dinamizar a nossa economia. Todos nós
sabemos disso. Diz-se, por exemplo, que o BrasH tem
uma riqueza mineral muito grande, p-orém, o que verificamos é que a indústria nacional consome mais de 400
espécies de minerais- OU ligas, importadas, para as nossas
indústrias, que o Brasil não tem. Logo, só a riqueza mineral não resolve. Eu creio que ainda é da terra, e do subsolo, que nós podemos gerar a riqueza que precisamos
para pagar essas dívidas. Agora, para isso, nós precisamos de tempo, de dinheiro, pieCisainos-=de decisão para
discutir o que é im-portante fazer rio Brasil para a geração de dólares a curto prazo para pagar essa dívida.
Porque, se eu trago o dinheiro e faço usinas hidrelétricas,
muito bem, nós vamos precisar de energia, mas·ela só vai
nos devolver dólares daqui a muito tempo. No meu
modo de entender, o álcool, a soja, o café; o milho, são
esses produtos que nos darão a resposta imediata. Eu incluo o álcool porque não existe similar no estrangeiro,
não há como concorrer com álcool. E se se perguntar:
existe mercado lá fora para o álcool? Se não hâ lá fora,
há aqui dentro.
Concluo dizendo-que 60% do petróleo que importamos é gasto aqui dentro do País em dois combustíveis
principais; diesel e gasolina. Gasolina para os carros de
passeio que podem servir também para transporte urbano, táxis, etc., e o diesel que impulsiona toda· a economia
do País, nos trens, navíos, principalmente noS caminhões. Quase toda a riqueza deste País é movimentada
em caminhões. Então, se 6Q% do petróleo é gasto, transformado aqui dentro em óleo diesel e gasolina, nós jã
provamos que o âlcool_não só substitui a gasolina com
vantagem, mas também substitui o óleo diesel, Srs. Senadores. E eu, desde 1979, falo aqui num aditivo, que inicialmente era importado, mas que hoje é fabricado no
Pafs: é um subproduto, originado do craqueamento do
próprio petróleo, e este produto, adicionado ao _álcool
numa proporção de 4%, transforma o álcool num diesel,
absolutamente semelhante ao diesel derivado do petróleo. Evidentemente que com um rendimento um pou~
co mais baixo, mas na verdade o substitui.
No entanto, nós temos, atrialmente, 700 milhões de litros de álcool pertubando a economia do Nordeste porque não há como estocá-lo, não se tem como quelnlá-lo,
porque não há carros suficierites, e ainda-não temos um
comércio exportador para o álcool. Mas, se nós tivéssemos tomado a providência de mandar fabricar o aditivo,
esses 700 milhões de litros de álcool se transformariam
em 700 milhões de litros de óleo dí6sel. E, o que é importante frisar, não é p-reciso modificar o mciior -pani.--que se
utilize o álcool aditiVado no motor do ciclo diesel.
Eu penso que essa seilaUma forma de aplicarmos o dinheiro que seria obtido, dinamizando, por exemplo, um
produto que pode gerar dólares a curto prazo, tirando o

Brasil desse sufoco em que se encontra, com uma dívida
praticamente insuportável.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palàvra ao nobre SenadOr Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
O SEGUINTE DISCURSO QUE, ENTREGUE Â
REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, que falará pela
Liderança.
- - - -

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADJ)_POSTERIORMENTE.
O Sr. Humberto Lucena- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- V.
falar como Líder.

Ex~

poderá

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, ocupei a tribuna insúito devidamente, mas delego O-exercício dã. Liderança - porque tenho que me retirar para uma reunião - ao nObre Senador Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Por delegação
do Líder que vai se ausentar, concedo a palavra ao Senador Affonso Camargo, -como Líder, por vinte ffiinutos ..
O SR. AFFONSO CAMARGO (Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. PreSíOei1tee. Srs. Senadores:
Realmente, o que gostáriamos de colocar à Casa é o
cerne do pronunciamento do nosso Uder Humberto Lucena, que colocou inicialmente à Casa a preocupação da
Oposição de que a antecipação do debate sucessóriO que,
visivelmente - e isso todos devem concordar - não
partiu das Oposições, o debate sucessório partiu dos bastidores do Partido do Governo, em decorrência de uma
realidade que foi o iilício do trabalho do-S-SeUs -presidenciáveis, perante os Convencionais,- perante os merri6Cos
do Colégio Eleitoral. Isso nos paresse, Sr. Presidente, de
_ uma clareza meridiana. Tanto que hoje se pergunta à
Nação, e é uma questão colocada todos os dias, incfusive
pelos jornalistas políticos, se a própria tese da reeleição,
_é_ uma tese para ir ao fim- o que não acredita-moS- ou
se apenas foi uma tese colocada para constranger o trabalho de determinado presidenciável do PDS.
E dizemos isso baseados na realidade aritimética e,
portanto, indiScutível dos números necessáriOs para poder se fazer a aprovação de uma emenda constitucional.
Os 2/3 exigidOs pa-r-a éi"t~mendas conStitucionâis a Partir
da últiina reforma inviabilizam, e isso inclusive foi Confirmado pelo Líder do PDS, Senador Aloysio Chaves, a
possibilidade de aprovação de qualquer emenda sem a
concordância dos dois maiores Pa:rUdos Com -assento no
Congresso Nacional. Então, imaginamos que a prOposta
da reeleição só seria conseqüente e factícia se o PMDB a
a;ceitasse, o que não aContece de forma alguma, ou se o
PD5_concordasse em negociar com o PMDB em troca da
reeleição, as eleições diretas de Presidente da República.
E esse era, inclusive, um aparte que pretendíamos fazer
ao Líder Aloysio Chaves antes que ele fizesse a sua afirmativa que achava que realmente estávamos numa discussão inócu-ã -e íriconseqüente._Porque eu ia perguntar a
S. Ex~ se no PDS exíste algum clima, no -momento, para
- que se pudesse discutir a negociação entre a reeleição dos
chefes do Poder Executivo, com a forma direta de escolha do Presidente da República.
A questão ainda contiriua e fica aqui às Lideranças do
PDS. Tenho bastante convicção de que até, pelas de-
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monstradas e faladas pesquisas de opinião pública, que
cita também um comentado prestígio que teria o Sr. Presidente da República junto à opinião -pública brasileira,
que dentro desta visão, se poderia falar em reeleição com
eleição direta. Não sei se o silêncio da maioria signifí~â
concordar com o que eu estou afirmando ou eu ficari~
com a posição do nobre Líder, o Sr. Senador Aloysio
Chaves, que !feu_ ~ ente~der, quando concord9u em ser
esse um debate inócuo, que eu considero pessoalmente,
de que o PDS não, tem nenhuma receptividade, a idéia.
O Sr. Aloysio CQaves - Não quero me alongar; concordo com V. Ex'-: é inócuo.

às;.

José Lins ~ Permite-me V. -Ex• um apartC?

O SR. AFFONSO CAMARGO- Pois não! Ouço
com muito prazer o aparte de V. Ex•
O Sr. José Lins- O problema não deve ser posto em
f.ermoide respostã-a perguntas, como essas. Em liberdade democrática as teses devem ser discutidas amplamente. O PMDB não perguntou ao PDS se deveria propor
qualquer tese_sobre reeleição. O Deputado Jo~é Camargo também não fez qualquer. pergunta à Oposição e õ.em
seu projeto se rC:fere especificamente à reeleição do Presidef-1-te _Figueiredo. O Presidente Figueiredo_ poderia ou
não aceitar. Sua Excelência porêm, jâ disse que não aceita. A tese éo mais ampla, abrange governadores e prefeitos. De modo que, acho inoportunas as perguntas numa,
oportunidade como esta. As teses são liVres para serem
debatidas. Embora, no momento, o PDS não_ aceite
eleições diretas.

O SR. AFFONSO CAMARGO-' E o PMDB não
aceita reeleição
O _Sr. José Lins- Mas o PMDB pode ventilar os assuntos que bem entender, para um debate mais amplo.

O SR. AFFONSO CAMARGO -

A conclusão,

nobre Senador, é que realmente estamos com a razã-o,
quando achamos que este debate não vai levar a nada. A
eleição não será direta porque o PDS assim não o quer; e
- não haverá reeleição potque o PMDB não concorda com
- a reeleição. De modo que prevalece essa opinião e eu fico
então com esta preocupação, que foi inclusive alertada
pelo Senador Roberto Saturnino, de que nós deveriamos, realmente, e é isso que a opinião pública quer, nos
preocuparmos é com o problema mais grave que atinge
hoje o Pa~s que é o problema social e o problema econômico.
Realmente, a Nação iriteira C::stá perplexa. O Governo
anuncia, inclusíve· a própria Liderança do PDS trouxe
áqui, com as tintas de boas novas, as providências tomadas pelo Ministro do Interior e pelo Presidente do Banco
Nacional da Habitação, pensando que daquela forma es~
taria resolvendo os problemas dos mutuários do sistema
financeiro de habitação.
E, em seguida, nós sentimos em todos os jornais a inqUietação, e a rejeição; e a repulsa dos mutuários com relação ao que está ocorrendo em relação à falta do poder
aqulsftivo real dos salários para pagar a prestação da
casa própria que se está tornando em casa imprópria
para o brasileiro.

O Sr. Murilo Badaró- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AFONSO CAMARGO- Com todo o prazer.

O Sr. Murilo Badaró- Eu não quis intei'rom;er nem
o Líder Humberto Lucena nem o Líder Aloysio thaves,
para esclarecer uma afirmação do Líder Humberto Lucena, a respeito de palavras que haviam sido pronunciadas pelo Senhor Presidente da República na viagem a
- Uberaba. Eu tive oportunidade de estar presente, quero
dizer que é absolutamente destituído de fundamento a
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afirmação atribuída ao Senhor Presidente da República
de que um voto na Convenção do PDS estaria valendo
40 milhões de cruzeiros. iSso n-ãO Só é injurioso com re-

lação ao Presidente, como injurioso com relação aos
membros que vão participar da Convenção do Partido.
Ouvindo em silêncio, para que, no momento oportuno,
fosse o feito esclarecimento-; eU tOmô a liberdade de atravessar o discurso de V. Ex.•, para que não fique sem um
cabal desmentido a veiculação feita através do Líder do
PMDB, que também não fez a afirmação cOm absofiif.a
segurãnça, teria, e pôs no condicional. Eu estava presente nessa reunião e essas palavras não foram proferidas
pelo Senhor Presidente da República,
O SR. AFFONSO CAMARGO - Eu fico satisfeito
com o esclarecimento de V. Ex~ porque realmente, foram
afirmações não desmentidas oficialmente e que só denigrem a imagem do político brasileiro, já colocado boje
xeque pela opinião pública brasileira.

O Sr. Hélio Gueiros- Permíte-me V. Ex• um aparte?
O SR. AFONSO CAMARGO maior prazer.

Concedo, com o

O SR. Hélio Gueiros- Ouvi com atenção o aparte esclarecedor do nobre Senador Murilo Badaró. Mas é
como disse V. Ex~, a matéria foi escrita, foi publicada,
estã divulgada, e até agora não houve nenhum desmentido. O que é estranhável, porque sei que Sua ExcelênCia o
Sc:nhor Presidente da República tem um Secretário de
Imprensa que outro dia comunicou à Nação até -quando
o Presidente da República ri. Houve aqui um debate entre Senador Roberto Saturnino e o Ministro Delfim Netto, e quando isso foi cOntado ao Presidente da República, o Secretário, Carlos Átila declarou que o Senhor Presidente caiu na gargalhada, achou engrassadíssimo. Então, se o_Presidente da República tem um Secretário de
Imprensa que comunica à Nação até os casos que provocam humor e graça no Presidente, como não usar esse
Secretário de Imprensa para contestar uma inforrriação
grave como essa, de que o Presidente teria dito de que
um voto na Convenção do PDS e.Stã custando 40 milhões
de cruzeiros? V. Ex• tem razão em levantar a questão, e o
nobre Líder Humberto Lucena teve razão em jogar com
o fato.

O SR. AFFONSO CAMARGO-=:.. Agradeço o aParte
de V. Ex•
Continuo, voltando a um tema que abordamos há
poucos dias nesta Casa, quando registramos essa preocupação de que se esteja discutindo aquilo que o povo não
estã ~a expectativa de.que se discuta, neste momento, inclusive, em que o Congresso Nacional e as Casas Legislativas estão na hora de assumir o seu poder político, na
hora em que reconhecemos que· se temos limitações de
prerrogativas para fiscalizar, se temos limitações de prerrogativas para legislar, não temos essas mesmas limitações para opinar. A preocupação que trouxemos e trazemos novamente a esta Casa é que cabe ao Senado da
República assumir a liderança do debate dos problemas
económicos e sociais do País.

Gostaría de registrar o evento acontecido nesta Comissão para atenção dos Srs. Senadores, principalmente
do Senador Josê Lins, que estava presente, e do Senador
Roberto Campos, que é o Presidente dessa Comissão. O
Ministco Hélio Beltrão fez um pronunci~mento, se não
me engano numa convenção dos- Lions Clube, em Salvador, da maior importânCia, no qual fazia uma análise
global da eConomia do País, inclusive colocando teses
com as quais estamos de acordo. Dizia ele que não era
possível o País ficar paralisado eilquanto agUúdi o pagamento da dívida externa e que o -País Pode voltar a
crescer na economia exatamente resolvendo os problemas indispensáveis do povo brasileiro, que independem
da importação de qualquer matéria-prima, que é o caso
da habitação, da alimentação, da educação, da saúde, do
transporte coletívo e do saneamento básico; em que ele
atacou o desperdício, em que ele criticou o concentracionismo. Então, propusemos à Comissão que convidasse o
Ministro Hélio Beltrão para vir discutir conosco, na Comissão de EcOnomia, aS teses que ele, publicamente,
avançou e defendeu em Salvador. A Comissão, constrangida, ou quem sabe ainda sem se desapegar dos nossos
vícios passados, quando nós tínhamos um certo temor de
trazer as pessoas para discutirem nas comissões permanentes. Acabou não concordando porque achava que o
Ministro Hêlio Beltrão, não sendo Ministro do Planejamento ou de Finanças, e querendo ser mais realista que o
rei, a Co~issão achou que não deveria convidá~IO por-que ele poderia ficar constrangido em abordar, na Comissão de Economia, um tema que ele tinha espontaneamente abordado em Salvador. Não pudemos, então, ver
a nossa proposta aprovada na Comissão de Economia.
No dia seguinte, eu estava em casa assistindo à televisão
e vi anunciado qüe estaria naquela noite no Programa do
animador de _televisão, Flávio Cavalcanti, o Ministro
Hélio Beltrão, que foi àquele programa, e assisti à entre...:. vista~ debater o seu pronunciamento de Salvador, para
ser inquirido e perguntado pelos jurados do Programa
Flávio Cavalcanti.
Ora~- meus caros e fiObres Senadores, é evidente que,
na reunião seguinte da Comissão de Economia, a que seu
presidente não compareceu porque estava ausente da cidade, eu revelei o meu desalento de não termos podido
discutir com um Ministro do Governo que traz idéias assemelhadas às nossas com relação aos problemas económicos do País, porque ele poderia ficar constrangido, e,
no- entanto, fui ·oUVir S. Ex~ ser inquirido no Programa
Flávio Cavalcanti, na televisão.

O SR. PRESIDENTE (jaz soar a campainha.)
Vou encerrar, Sr. Presidente. Antes permita-me dizer
ao nobre Senador Roberto Campos que me permitirei,
ilovamente, na próxiffia reunião da Coitlis.sào de Ecorioriiía, insistir na propOsta de fãzer funcionar realmente as
comissões do Senado, porque-ãcho que esta é a grande
obrigação e o dever que nós temos para com o povo brasileiro, (Muito bf!m! Palmas.)
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

_COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
O Sr. Humberto Lucena -

Muito bem!

O SR. AFFONSO CAMARGO..:.... Inclusive, num fim
de tarde, tradicionalmente com poucos parlamentares
aqui presentes, tivemos um construtivo debate com o
nobre Senador Roberto Saturnino e Outros companheiros sobre a necessidade darmos mais consistência aos
trabalhos das comissões permanentes do Senado Federal, que são as comissões técnicas da Casa, comissões
que abordam todos os temas que estão hoje preocupando todo o País. E em decorrência dessa preocupação, nós
procuramos fazer com que se enriquecesse a atuação e o
debate na Comissão de Economia, dã QUal participamos.

Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente- Gaivão Modesto- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Marcondes Gadelha- Nilo Coelho- Albano Franco - Jutuhy Magalhães - Luiz Viana João Calmon - José Ignácio - Nelson Carneiro Murilo Badaró - Amaral Furlan - Benedito Ferreira
-Roberto Campos- Álvaro Dias- Carlos Chiarelli
._ Pedro Simon - Octavio Cardoso.

O" SR: PRESIDENTE (Almir Pinto)- Sobre a mesa,
parecer que vai ser lido pelo Si'-. 19-Secretário.
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_ E lido o- seguinte

PARECER NY 445, DE 1983
Da Comissão de Redaçào
Redaçào final do Projeto de Decreto Legislativo n9
I, de 1982 (n"' 113/81, na Câmara dos Deputados).

Relator: Senador Alberto Silva
A cOmissão apresenta a redação final do ProJeto de
Decreto Legislativo n9 1, de 1982 (n9 113/81, na Câmara
dos Deput~dos), que aprova o texto do Protocolo para a
Sexta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do
Trigo de 1971, as_sinado pelo Governo brasileifo em
Washington, a 28 de abril de 1981.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1983.- iomanto
Júnior, Presidente- Alberto Silva. Relator- Saldanha

Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 445, DE 1gs3

Redaçào Final do projeto de Decreto Legislativo
nP/. de 1982 (n' l 13/8!, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente do Sanado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1983

Aprova o Texto do Protocolo para a Sexta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de
I 971, assinado pelo Governo Brasileiro em Washingron, a 28 de abril de 1981.
O Coilgresso-Nacional Decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Protocolo para a Sexta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, assinado pelo Governo brasileiro em
Washington, a 28 de abril de 1981.
ArC19- Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O parecer lido
vai à publicação. Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr. JY-Secretário.

E Lido e a Aprovado o Seguinte
REQUERIMENTO N• 673, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n9l, de 1982 (n9 113/81, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo para a Sexta Prorrogação
da Convenção sobre o Comércio do Trigo, de 1971, assinado pelo Govei-no Brasileiro em Washington, a 28 da
abril de 1981.
Sab_das Sessões. 25 de maio de 1983.- Aloysio Cha~
ves.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final anteriormente lida.
Em discussão a redaçào final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada .
O Projeto vai à promulgação~

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A_Pr_esidência
convoca ses;ão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
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PARECERES, sob n~'s 605 e 606, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu- Cardoso; e
- de Municípios, favorãvel.

horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:

-Requerimento n9 672, de 1983;
- Redações finais dos Projetas de Resolução N"'s t 11
e 250, de 1981, 89 e 144, de 1982, 29 e 36, de 1983; e
-Mensagem n"' 93, de 1983, referente à escolha do
Doutor Ranor Thales Barbosa da Silva, para exercer o
cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada a membros do Ministério
Público da União junto à Justiça do Trabalho,_ decorrente da aposentadoria do Ministro Luiz Roberto de Rezende Puech.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Estâ finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. ( Pausu.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 118, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Plrapetinga
(MG) a elevar em CrS 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cru~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

ORDEM DO DIA
Item 1:

O senado Federal resolve:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 66, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 367, de
1982), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Caçador (SC) a elevar em Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros)
o motante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 368 e 369, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justíça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios. favoiável.
Em votaçãQ o projeto, em turno únicO.Os Srs. Senadores -qiii o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComiSSãO de Redação.

Art. Iii É ·a PrefeitUra Muflicipal de Pirapetinga, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 50.~88.600,00 (ciriqilenta
milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seíscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa contratar empréstimos que perfaçam o
valor acima, junto à Caix:a Econômica do Estado de Mi~
11as Girais, estã na qualidade de agente fiiüúiceiro do
Banco -NaCional da Habitação (BNH), destinados à
construção de 100 unidades habitacionais de interesse
sÕCia_l_e a execução das obras de infra-estrutura urbana
- necessârias, na sede do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 3:

E o seguinte o projeto aprovado

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
506, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art, 418, item I, do
Regimento Interno, a_ convocação do Ministro Chefe do Serviço Nacional de Informações, Generã.l Octávio Aguiar de Medeiros, para, perante o Plenário
do Senado Federal, prestar esclarecimentos sobre as
atividades daquele órgão.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 66, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador (SC)
a elevar em C'rS 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros) o motante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Fedenü resolve:
Art. I 'i' É a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2~' da Resolução nY 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros) o
motante de sua dívida consolidada interna, a fini de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinado à aquisição de caminhão coletor de lixo, 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 (Almir Pinto)- Item 2:

_

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' t 18, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 604,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapetinga (MG) a elevar em Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

De acordo com o disposto no inciso II, letra "c", do
art. 322, Combinado com o art. 328 do Regimento Interno, a matéria t!_epende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composiÇã-o da Casã., devendo a votação ser feita pelo processo nominal.
Solicito :aos Srs. Senadores que tomem seus lugares,
para procedermos à votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PDS?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não.
O SR.
Líder do
S. Ex•
Como

O

SR.

PRESIDENTE (Almir Pinto)- Como vota o
PMDB? (Pausa.)
não está presente.
vota o Líder do PDT?

ROBERTO SATURNINO- Sim.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
Vota "SIM" o Sr. Senador:
Roberto Saturnino
Votam "NÃO" os Srs. Senadores:
Alexandre Costa
Aloysio Chaves
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Altevir Leal
Ani.aral Peixoto
Benedito Ferreira
Carlos Alberto
Carlos Lira
Eunice Michiles
Gaivão Modesto
Guilherme Palmeira
Helvídio Nunes
João Calmon
João Castelo
Jorge Bornhausen
Jorge Kalume
José Uns
Jutahy Magalhães
Lomanto Junior
Lourival Baptista
Marco Maciel
Martins Filho
Murilo Badaró
Octâvio Cardoso
Oda.Cir Soares
Raimundo Parente
Roberto Campos
Virgílio Távora.
O SR. PRESID~NTE (Aimir Pinto)- Votaram sim 1
Senador e não 27.
Não houve abs_tenção.
Total de votos_: _28
__Não_bá_quonim para votação.
A Presidência suspenderá a sessão por 10 minutos, fa~ndo soar a campainha, para que os Srs. Senadores presentes na Casa compareçam ao plenário.
Está suspenSa-- a sesSão.

(Suspensa às 16 horas e 30 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ reaberta
a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares,
para procedermos a nova verificação de votação. (Pausa.)
Como vota o Líder do PDS?

O SR. ALOYSIO CHAVES -

Não.

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Como vota o
Líder do PMDB?

O SR. AFFONSO CAMARGO -

Sim.

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Como vota o
Líder do PDT?

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sim.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Como vota o
Líder do PTB?

O SR. NELSON CARNEIRO -

Sim.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os Srs. Senador-es jã podem vÓtar. (Pausa.)

-(Procede-se à Votação)
VOTAM "SIM"' OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo.
Carlos Chiarelli.
Roberto Saturnino.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa.
Almir Pinto.
Aloysio Chaves.
Altevir Leal.
Amaral Peix:oto.
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Benedtto Ferreira.
Carlos Alberto.
Carlos Lira.
Eunice Michiles.
Gabriel Hermes.
Gaivão Modesto_~

feitos do diploma consolidado com o da Lei
5.889, de 8 de junho de 1973.

Gu_ilherme Palmeira.

Helvídio Nunes.
João Calmon.
João Castelo.
João Lobo.
Jorge Bornhausen.
Jorge Kalume.
José Uns.
Jutahy Magalhães.
Lomanto Júnior.
Lourival Baptista.
Luiz Cavalcante.
Marco Maciel.
Martins Fílho.
Murilo Badaró.
Octávio Cardoso,
Odacir Soares.
Raimundo Parente.
Roberto Campos.
VirgHiO Távora.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Quero c-omunicar aos Srs. Sen'adores que estão em plenário 34 Srs.
Senadores; com a Presidência, forma o quorum: 35.
Votaram sim 3 Senadores e não 31, nenhuma abstenção.
O requerimento foi reji!ifaâo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n~
670, de 1983, de autoiia do Senador Humberto Lucena, de urgência, nos termos do art. 371, "C", do
Regimento Interno, para Ofício n'l Sf23, de 1982, do
Prefeito Municipal de Mauâ (SP), solicitando autorização do Senado Federal a fim de que possa contratar operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 4.000,000,00 (qUatro milhões de dólares americanos), para apHcação no sistema viário daquele
município.
Em votação o requeríriieiito.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
O Ofício "S" 23/82 será incluído na Ordem do Dia da
quarta sessão subseqUente, nos termos regimentais.

O SR.

PRESID~NTE

(Nilo Coelho)- Item 5:

Votação, em turno único,- do Requerimento n'~
664, de 1983, do Senador Nelson Carneíro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~" 268, de 1980, de autoria do Senador Adalberto
Sena, que há nova redação ao art. 358 do Código
Civil.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovatnlfetmaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se "refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6:
Votação, em turno" único, do Recjuerimeilto n~"
665, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento fnterno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~> 364, de 1981, de sua autoria, -que altera a redaçã.o
do art. li da vigente Consolidação das LeiS do Trabalho, compatibilizando o prazo prescriciofl.-al de di-
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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
aprovado será desarquivado.

de-sei

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento

n~>

666, de 1983, do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando, noS termos do art. 367 do Regi-

-mento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado nQ 103, de 1981, de autoria do Senador Franco Montara, que assegura ao empregado
substituto, salário igual ao do. substituído.
Em votaçãO o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam perma-Eleçam sentados. (Pausa.)
Aprovado,
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

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

Discussão, em torno único, do Projeto de ResoJução n~"_97, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Ecoriomlã comO Conclusão de seu Parecer nl' 506, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Além
Paraíba (MO) a elevar em CrS 3.356.506;00 (três milhões,_ trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e
seis_ _cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~"s 507 e 508, de 1982, das
Comissões:
.,.... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
---.de Munidpios, favorável.
Em dis_cussão Q projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os S_rs_. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se_ encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
É o seguint~ ~ projeto aprovado

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 8:
Discussão, ein turno úniCo, do Projeto de Resolução n~> 35, de 1982 (aprescintado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~> 197~ de
1982), que autoriza o Govefno do Estado d~ Pernambuco a elevar em Cr$ 541.004.400,00 (quinhéntos e quarenta _e um milhões, quatro mil e quatro·
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~" 198, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-dade e juridicidade, com voto vencido dO--Senador
Dirceu-Cardoso~- __ 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 projet~ aprov~d~

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 97, DEJ982
Autoriza a Prefeitura Muni(!ipal de Além Paraíba
(MG) a elevar em Cr$ 3.356.506,00 (três milhões,
trezentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e seis cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

O

S~nado

Federal resolve:

Art. li' t a Prefeitura Municipal de Além Paraíba,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2<~ da Resolução n~" 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em_ CrS 3.356.506,00 (três milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil e quinhentos e seis
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna,
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
de agente financeirO do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à aquisição de equipamentos para coleta de líxo, 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 10:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 35, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de PernambU(!O_ a
elevar em CrS 541.004.400,00 (quinhentos e quarenta
e um milhões, quatro mil e quatrocentos cruzeiros) o
montante de sua d(vlda (!OnsoJidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. li' ~ o Governo do Estado de Pernambuco, nos
termos do art. 2~> da Resolução nl' 93, de 1I de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
541.004.400,00 (quinhentos e quarenta e um m_ilhões,
quatro mil e quatrocentos cruzeiros) o montante global
de sua dívida consolidada, para contratar empréstimos
no valor-global acimi,junto à Caixa EConôniica Fede. ral, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, di:Sti~ados à
construção e equipamentos de 62 mercados públicos e 62
escolas ruraís em municípios do Estado, bem como construção de-um Cenúo Artesanal, obedecidas as condições
admitidas- pelo Banco Central do BrasÜ,- no respectivo
processo.
Art. 2rf Esta Resolução entra em vigor na.data de
sua publicação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso~
lução nl' l2l, de 1982 (apresentado pela Comissão
de EconOmia como conclusão de seu Parecer nl' 613
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Ceará-Mirin (RN) a elevar em CrS 130.279.719,24
(cento e trinta milhões, duzentos e setenta e nove
ri111, setecerHos -e dezenove cruzeiros e vinte e quatro
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
tendo
PARECERES, sob n~>s 614 e 615, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cardoso; e
-de Município,- favorável.
Em discussão o projeto. em turno único.
Se_ nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa~
lavra, vou encerrá~ la (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Coniissão de Redação.
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É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 121, DE 1982
Autoriza a Prefeitura de Ceará-Mirim (RN) a ele-

var em Cr$ 130.:279.719,24 (cento e trinta milhões,
duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dezenove
cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua
divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~>

.t; a Prefeitura Municipal de Ceará-.\'.lirim,
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2~>
da Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 130.279.719,24 (cento e_ trinta milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos edezenove cruzeiros e vinte e quatro centavos) o

montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de"igual valor, junto ao
Banco do _Estado do Rio Grande do N arte S.A., este na
qualidade de agente firiaitceiro do Banco Nacional da
Habilitação (BNH) destinado à implantação do projeto
CURA em áreas selecionadas, na sede do Municfpio,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 11:
Discussão, em turno único,_ do Projeto de Reso~
lução n~" 122, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecern~' 616,
de 1982), que autoriza ã Prefeitura Municipal de Pi~
ranga (MG) a elevar em Cr$ 43.378.650,00 (quaren~
ta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, seis~
centos e cinqUenta cruzeiros) o montante d~ sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES sob n~"s 617 e 618, de 1982, das
Com-issões:
-de Constituição e JUstiÇa, pela constitucionali~
dade e jUridicidade; e
- de MunícíjJios, favoi:áVel.
Em discussão o projetO, em ttiino único. -(Pausa.J
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~
se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 122, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Piranga (MG)
a elevar em Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
_
Art. I~" ta Prefeitura Municipal de Piranga, Estado
de Minas Gerais, nós- terinos _do art. 2~" da Resolução n~"
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federa_!, autorizada a elevar em CrS: 43.378.65o;oo (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros) o montarite de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimos que perfaçam o valor global acima, junto à Caixa Econômic_a_do
Estado de Minas Gerais, esta na qualídad_e de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinados à
construção de 100 (cem) unidades habitacionais-de interesse social e à execução de obras de in(ra_-estrutura urbana necessária, naquele Municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec~
tivo processo.
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Art. 2~" Esta Resolução -entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- E~tã esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
CCfncedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVlDIO NUNES (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão áo orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Após a agitação da parte inicial desta sessão em que se
feriu ütU tema da maior atualidade, que é o da sucessão
Presidencial, fixados os rumos de cada Partido e delineados os caminhos que todos deveremos seguir, eu me per~
mito, jâ agora nas amenidades deste fim de sessão, de
versar um tema trivial, banal e que outro mérito não tem
senão o de constituir interesse, não digo da região, mas
pelo menos do meu Estado, o Piauí.
Todos sabem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, no
Governo Castello Branco, se não me falha a memória,
ocorreu a unificação da Previdência Social no País. Os
vários institutos então vigentes fundiram-se e, em canse~
qílência, surgiu o lnstituto Nacional da Previdência SociaL Através da Lei Complementar nl' II, de 25 de maio
de 1971, que está fazendo, hoje, 12 anos e q_ueelevou esta
data como aquela em que deve ser consagrado o Trabalhador Rural, surgiu, Sr. President_e e Srs. Senadores, o
Programa de Assistência ao trabalhador rural, que insti~
tuiu o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural- o
FUNRURAL. A quatro anos, aproximadamente, nova
alteração foi introduzida no Sistema Previdenciário brasileiro, de tal sorte que a lei criou o Sistema Nacional de
Previdência e Assistência Social e, através desse sistema
ou embutido nesse sisteriia-, criã.ra:m~-se-o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o Instituto Administrativo Financeiro da Previdência SOcial e o
Instituto Nacional de Previdência Social, que foi conserR
vado, com outras atribuições.
O certo é que, a partir da uriificaÇào --da Previdência
Social e mesmo depois da instituição do SIMPAS,
criaram~se, nos municípios, as representações do FUNRURAL e, em vários municípioS, pelo-menos, aqueles
de iniportância média em cada Estado, o INPS ou conservou, ou criou representações de tal sorte que os dois
sistemas, até bem pouco tempo, conviveram harmonicamente,_ cada qual prestando assisfência e servindo aos
trabalhadores nos campos específicos, ·nas campos respectivos de sua atuação; os trabalhadores das cidades
aten_didQs pelo INPS, e os trabalhadores do campo atendidos pelo FUNRURAL.
Até bem poucos dias, é bom repetir, esses dois sistemas viveram harmoniGamente, Apesar dessa harmonia,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, cada qual, a seu modo,
prestando serviços à população, eis que os técnicos do
Instituto Nacional de _Previdência Social, reunidos no
Rio de Janeir_o, pois que até hoje o INPS não se transfe~
riu para Brasília, decidiram acabar, decidiram erradicar
as representações do INPS nas cidades de porte médio de
todos os Estados do BrasiL Vinte e cinco cidades do
Piauí foram atingidas cruelmente por essa medida, por
essa decisão do INPS: Amarante, Alto Longã, Barras,
Beneditinos, Bom Jesus, Buriti dos Lopes, Canto do Bu---cc_dti, Capitão de Campos, Cocai, Elesbão Veloso, Esperantina, Francisco Santos, Inhuma, Jaicós, José de Freitas, Ltnilâqdia, Palmeirais, Pio IX, R&_generação, São
José dQ Piauí, São Miguel do Tapuia, São Raimundo
Nonato, Simplício Mendes, Uruçuf e Valença do Piauí.
Vinte e cinco municípios brasileiros, vinte e cinco municípios do Piauí que estão em vi~s de ter aquela assistênR
cia especial, que era prestada pelo INPS, mais do que
.. suspensa, pois que definitivamente afastada.
Sr. Presiderite e Srs. Senadores, acho que não -exagerarei se disser _que cada representante do INPS, no Piauí,
percebe, em média, quarenta mil cruzeiros- são vinte e
cinco- agências.
O INPS vai resolver a sua situação, perfeitamente, vai
resolver todos os problemas deste País, porque deixou de
pagar a pessoas que lhe prestam serviços, no interior do
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Piauí, a imj:u)rtâricia de I milhão de cruzeiros, mensalmente.
Sabe o Pais inteiro, que o Nordeste sofre, há cinco
anos consecutivos, os efeitos da seca~a:bem, todos, e es~
pecialmente os nordestinos, que vários projetas existem
neste País, criados com o objetivo de servir à região nordestina. Mas, é verdade, também, que esses piojetos não
funcionam, porque ínexístem recursos. Já mencionei em
várias oportunidades, desta tribuna, razão pela qual repito: estes projetas não funcionam em termos de Nordeste e, especialmente em termos de Piauí, porque não exis~
tem recursos para movimentá-los.
O DNOCS- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, está sem recursos. O Açude Bocaina es-tã
praticamente com suas obras paralisadas, e não há perspectiva nenhuma para o início das obras do Açude São
Lourenço, no Municfpio de São Raimundo Nonato, embora, paradoxalmente, o DNOCS esteja freqüentando as
páginas das revistas mais importantes e populares deste
País, a fazer propaganda de que, eu não entelldí, eu não
compreendi. De outra parte, clama o País, mais do que
isto, sofre o País, na própria carne, o problema do desemprego.
-São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro não têm como
atender ao volume de desempregados. O que dizer em relação ao Nordeste? E o que dizer, de modo especial, com
respeito ao Piauí que é o Estado mais pobre e o menos
desenvolvido deste País? Lá, o desemprego é permanente.

Há poucos dias, clamei, pedi e reclamei, desta tribuna,
não que o Governo Federal ofereça o salário mínimo aos
desempregados, mas vim aqui pedir, reclamar e solicitar
que o Governo Federal pague às vítimas da seca, às legiões de desempregados que lá existem, um salário mensal de Cr$ 1 [.225,00, para trabalhar de sol a sol.
As obras, praticamente, estão paralisadas em todo o
País, especialmente na região nordestina e, enquanto isso; Se Presidente e Srs. Senadores, o INPS, naturalmente para economizar 1 milhão de cruzeiros por mês, manda fechar as representf!ÇÕes do fNPS em 25__ municípios
do interior do Piauí.

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um aparte, eminente Senador?
O SR. HELVlDIO NUNES -Tem V. Ex' o aparte,
nobre Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo - Senador Helvídio Nunes, quero
apenas fazer esta interferência no oportuno e brilhante
dis_curso de V. Ex', para juntar minha voz a sua contra
esse tratamento desigual, injusto, que o Nordeste, prind~
palmente o Piauí, tem sofrido dos poderes públicoS deste
País. A respeito dessas representações do INPS, que estão ameaçadas de serem fechadas, procurei o Sr. Minis~
tro da Previdência Social e fiz~lhe um apelo, no sentido
de que não fosse consumada essa ameaça d_e fechamento,
como diz V. Ex•, de 25 cidades piauienses, que aumentam a despesa da Previdência Social em 1 milhão de cruzeiros mensalmente. Nessa ocasião, pedi ao Sr. Ministro
da Previdência Social para que instalasse uma agência do
lN PS, na cidade de Piripiri, que, como V, Ex' sabe, é a
quarta ou quinta cidade do Estado. E, para tanto, a comunidade já havia doado um terreno ao INPS para a
construção da sua s_ede e o Sr. Ministro dísse-me que não
tínha dinheiro para fazer a construção. Oferecí, então em
nome do prefeito, um prédio adaptado para o funciona~
menta dessa agência e o Sr. Ministro disse-me que estava
sem possibilidades, sem recursos para montar qualquer
agência, em qualquer lugar do Estado do Piauí. A cidade
de Piripíri ia continuar ainda por mais algum tempo sem
a agéncia do INPS, por mais consideração que S. Ex' tivesse para cOm o Estado. e, em conseqüência- disso; continuaria tendo que ir _às cidades vizinhas, algum~s com
até 100 quilômetros de distância, para o atendimento
desses coffiercianfes, desses beneficíárío~ da Previdência
Social. Mas o cúmulo se reflete exatamente no fechamen-to dessas agências, dessas representações- agências
não, porque são representações sem nenhum vinculo em-
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pregatício para o INPS. Essas representações do INPS
serem fechadas é uma autêntica: ecori.ómhi- de palitO-s, que
não tem nenhum significado, não tem nenhuma expressão no contexto, da Previdência Social. Mas parece, Senador Helvídio Nunes, que o Piauí está fadado e essas
coisas, a esses tratamentos desiguais. Veja V:Ex' 4ue.nós
estamos tentando conseguir do Ministro da Fazenda a
ampliação da aplicação do Banco do Brasil no Piauí, de
0,7 para 0,8%. E quando falamos em recurSos O Sr. Ministro da Fazenda fica logo todo retraído, porque não
tem recursos e não atenta item pafa o significado de aumentar de 0,7 para 0,8% a aplicaçâo do Banco do Brasil

no meu Estado, no nosso Estado. As coisas têm aconte~
cido com uma dramatiCídadC que Chega a ir-ritar, a tirar a
paciência, a tirar até a Compostura e o respcfto de todos
nós, representantes daquele Estado, para com a insensi~
bilidade dos poderes públicos. Veja V, Exf eu, como Senador já de 10, 12 anos e, V. Ex' deve ter sOfrido muito o
que estou sofrendo agora, quando descobri que não
adianta falar, não adianta -reivindicar, em--termos de
Nordeste, para o Piauí, porque ele fica totalmente absorvido dentro do contexto nordestino. O Piauí é como se
fosse o nordeSte do Nordeste. Não ser fiais o que úúr,
não há apelação, Se vamos à COBAL, ela não teni pos~
tos de abastecimento no Piauí. Se vamos ao DNOCS,
não tem dinheiro para o Piauí. Se vamos ao DNER, V.
Ex' é testemunha, temos um trecf o de 36 km de estradas,
que separam a Transamazôriíca~ em toâO-ON ardeste, do
restante do Norte do País. I! a estrada que líga Picos a
Oeiras, que permanece ainda sem 36 km da sua lígaçào,
que resiste a todos os pedidos e a tudo que se tenha idéia
de pedir, de fazer, de trabalhar para se conseguir a dotação orçamentária necessária ao BEC, de Picos para a
conclusão daqueles 36 km. E, não há possibilidade de se
fazer este trecho. Então, Senador Helvídio Nunes, tudo
no Piauí parece que tem um tratamento diferente do resto do Brasil. A seca destrói a pequena estrutura que o
Piauí tem e, os recursos chegam para !á pingados, gota a
gota. No Sul, V. Ex• vê, _o Rio Grande do Sul, o Paraná,
Santa Catarina, irifelizmente assolados agora por estas
enchentes, são prontamente atendidos. Vem dinheiro de
todos os lados para acudir justamente os lavradores e os
agricultores de Santa Catarina, do Paraná e do Rio
Grande ao Sul. Ninguém se lembra que os lavradores doPiauí estão há 5 a:nos sem nada. TodDs os pequenos la- vradore·s daquelas regiões estão, hoje, sujeitos ao alistamento nas frentes de emergência, nas frentes dC: serviços,
ganhando Cr$ 11.200,00, por' mêS. Pequenos lavradores,
homens remediados, que tinham o seu pé de meia, tinham a sua semente, o gado, tinham a sua terra, estão
hoje alistados nas frentes d~ emergência e ninguêm- pres~
ta atenção nessas coisai,-qu_C acontecem rio-EstaOOOO
Piauí. Quero, -pois, nobre SenadOr Helvídio Nunes, jun~
tara minha voz, o meu apelo ao que V. Ex• faz às autoridades, para que dêem um melhor tratamento ao Estado
do Piauf.
O SR. HELVIDIO NUNES - Agradeço a intervenção de V. Ex•, nobre Senador João Lobo, de apoio às
considerações que formulo nesta tarde, sobretudo porque, com o seu elevado poder de síntese, V. Ex• Iez uma
retrospectiva de todos os problemas que angustiam o Estado do Piauí. Muito obrigado pela participação de V.
Ex•
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se as repi-Csi.mtações do INPS existem no Piauí, por certo elas existem
em todos os Estados do Brasil e, ontem procurei ouvir
alguns colegas a respeito do tratamento que cada Estado
vem recebendo relativamente ao problema que verso
nesta tarde no Senado Federal. Parece, Sr. Presidente,
que a ordem, a determinação, que a circular-- pois foi
através de uma circular que a ordem foi emitida da presidência do INPS- parece que a circular também chegou
ao extremo~sul. Apenas, essa determinação da presidência do JNPS vem sendo procrastinada, ela não foi ainda
cumprida.
Acredito que, no Estado do Cearâ, em virtude do
prestígio do Senador Vírgilio Távora e do Senador Almir

Pinto, o INPS ainda não tenha conseguido êxito. Talvez
que, em Pernam-buco, onde pontífiCa a figura, por todos
os títulos respeitável do Presidente da Casa, o nobre Senador Nilo Coelho, e oride -fambéni., para alegria do
Nordeste, nós encontramos um presidenciável, o Senador MarcOs Maciel, o INPS ainCfa nãci terlha chegadO
com seus tentáculos.
Mas o certo é que a circular existe, e está sendo cumprida no Piauí. E famílias estão indo para o desassossego, e famllias estão sendo prejudicadas e, mais do que as
pessoas que exercem as representações, mais do que
aqueles que de Úma forr-óa ou de outra recebem assistên~
cia do INPS, está sendo prejudicado o próprio Estado,
pois que está sendo ferido nos seus legítimos direitos e
interesses.
Daí porque,_ Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu me
permito, na tarde de hoje, fazer um apelo ao Ministro
Hélio Beltrão, homem de muita sensibilidade administrativa::.... eu o conheço de perto- e homem também de
muita s_ensibilidade política, pois que é outro presidenciável em nosso País. Ao Ministro Hélio Beltrão, notarde de hoje, eu dirijo um apelo, que é não apenas da sua
representação no Senado Federal, mas que acredito seja
o apelo de toda a representaçã·o política do Piauí, no sen~
tido de- q~ue essa ntedidã Vexatória, de que essa mé"dida
injustificável seja suspensa, a fim de que o INPS, não
apenas na Capital e nas suas cidades maiores e mais expressivas, mas também em todo o interior do Piaui, possa prestar aquela assistência que deve às populações mais
carentes.
O Sr. Alfonso Camargo- V. Ex' me permite um
te?

O SR. HELVTDIO NUNES -

apar~

Cciin muito prazer.

O Sr. Alfonso Camargo -

Senador Helvídio Nunes,
fico fellz, não com as agúrias do Piauí, mas de ver V. Ex~
mais uma vez vir a esta Casa, trazer os problemas do seu
Estado e defender o povo do Piauí. A impressão que- eu
tenho é que provavelmente os responsáveis pela presidência dirão - se já não o fizeram --que o problema é
sempre o de recursos, que o dinheiro que tem que sair ê o
_dinhci.ro que tem qu_e entrar. Agora, eu me apego novamente, inclusive, a declarações feitas pelo Ministro Hélio
Beltrão há poucos dias, em Salvador, em que ele fazia
uma crítica indiscutfvel à opção do modelo económico
brasileiro, e dizia que nós não poderíamos - frase textual do pronunCiamento dele - "deixar o País paralisado, enquanto se aguarda o pagamento da dívida externa,
até porque os problemas fundamentais do brasileiro independem de importação de bens". E colocava Edu~
cação e Saúde_ em primeiro plano. E, quando se fala em
~aóde, e~t~_!fr!plícito a_assistência médica e, certamente,
to<k> o sistema previdenciário do País. Acho importante
9 prorillitciamenio que V. Ex• faz neste fim de tarde porque, em primeiro lugar, é um debate e o Senado vai despertando para essa função fundamental que temos daqui
para frente....,... se realmente estamos num clima de abertura,, o maior termômetro de qualquer abertura política é
a participação do Parlamento nas decisões do País. Então, é importante que V. Ex' faça oseu pronunciamento,
o seu apelo, mas que também o -Senado, pelas suas co- _miSsões_· técnicas, _camece a examinar na sua profi.tndida-·- de esses problemas todos, que são do País iriteiro, Gostaria de dizer ao Senador: João Lobo que o Paraná não é
mais aquele eldorado da agricultura brasileira, tanto que
o meu Estado é o que apresenta menor crescimento demográfico, segundo o último censo. Portanto,_ é a maior
demonstração de que o Estado do Paraná não mais satísfaz sua população, porque, infelizmente, temos perdido
percentuais enormes de famílias, principalmente de agri~
cultores que têm ido para o Centro-Oeste do País ...

O Sr. Vlrgflio Távora- Os Srs. estão é colonizando as
outras regiões do País; já passaram para um outro estágio.
O Sr. Alfonso Camargo- Aí está o seu engano, Sena~
dor Virgílio -Távora, porque foram os gaúchos e os caia-
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rinenses que passaram por lá e o Paraná não satisfaz
mais. Realmente, eles estão colonizando ouÚas regiões,
para grande desgaste da economia do Paranií. Mas eu
queria cumprimentar V. Ex', Senador Helvídio Nunes,
pelO seu pr_Qnunciamento, pelo sentido de uma partici-pação, pelo sentido de uma afirmação do Senado, na medida em que V. Ex• tem a coragem de saber que inclusive
o fato de o político ser do Partido do Governo, não quer
dizer que tenha que apoiar todas- as deCisões do Governo, que às vezes são tomadas por tecnocratas de segundo
e terceiro es.calões_ Eu parabenizo V, Ex• e digo que realmente as sUas preocuPações com o Piauí são de todo o
povo brasíleiro.
OSR. HELVIDIO NUNES- NobreSenadorAffonso Camargo, agradeço a participação de V, Ex', quer
pela sua autoridade, como também pela sensibilidade
que V. Ex,_ sempre demonstrou no trato com os probte~
- trfã:s brasileiros nesta Casa.
Como V. Ex•, também li o·prõrillridamei'tto do Ministro Hélio Beltrão em Salvador e, na realidade, tudo neste
País não pode ser paralisado porque existe uma dívida
externa, ainda que de montante excepcional. Na verdade, problemas existem em grande quantidade, mas nós
não podeinos deixar de resolver os problemas, criando
outros. Mas uma vez, os meus agradecimentos à participação de_ V. Ex•
Sr. Presidente, gostaria, antes de encerrar as minhas
palavras, talvez até em homenagem à própria Presidência do SenaOo, de ler um pequeno trecho de um artigo
que foi publicado domingo passado, na Folha de S. Pau~
lo, da lavra do vice-Governador de Pernambuco, Gustavo Krause, porque ele contém uma informação muito
grave, que por isso deve ter a mais ampla repercussão.
Diz o advogado, ex-Prefeito de Recife, _ex-Secretário
da Fazenda e, atualmente, vice-Governador de Pernambuco;
Dos dez maiores projetas do País, nenhum está
no Nordeste. Em três anos o Brasil vai aplicar só
di!z projeto~ o correspondente cem anos de
investimento do FINOR.
E, mais adiante, diz o Dr. Gustavo Krause:

a

~nestes

"Mas nos próximos dias, 74 bilhões irão para o
rv):etrô do Rio de Janeiro."
Sr_. Presidente, essa é a situaçã_Q do Nordeste. E, se a situação do Nordeste é difícil, é grave, ê quase insustentá~
vel, que dizer da situação do Piauf? Pois é exatamente no
Piauí, Sr. Presidente e Srs. Semidores, onde o INPS,
através de uma circular, ordenou o fechamento de 25 de
suas agências. Daí o apelo angustiado que dirijo ao Miilistro Hélio Beltrão.
--O Sr. Almir Pinto -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES -

Com prazer.

O Sr. Almir Pinto - Apenas para dizer a V, Ex• que
ouvi traduzirem essa sigla, FINOR, como o "fim do
Nordes_te." -

O

sR. HELVfDIO NUNES- Eminente Senador AI~

_-mrr Pirlto,· lame~ta_veim"ente ~isco~do de V. _?_x•_Acho ...

O -Sr. Aimir -Pinto - A classifiCação tião é minha, só
estou repetindo o que ouvi.
O SR. HELV1DIO NUNEs·.=-... que o sistema dos
arts. 34 e 18 estava, realmente, levando o Nordeste ao
fim.
O FINO R veio, exatamente, para evitar a continuação
daqueles erros, mais do que erros, daqueles crimes que,
diáffamente, eram cometidos contra a nossa região, contra o Nordeste.
O que acontece, o que ê indubitável é que, apesar do
FINOR, os recursos que estão sendo carreados para o
N ardeste ainda são em quantidade insuficiente, em
quantidade_ inexpfessíva se comparados com o tamanho
das nossas necessidades.

1996

De maneira, Sr. Presidente e Srs. Senadores;- Cflialquer
coisa que venha a ferir o Nordeste, fere a região de maneira especial, porque a nossa capacidade de resistência
está chegando ao fim. Daí o seritido deste apelo que dirijo ao administrador, ao político, ao homem de sensibilidade, Ministro Hélio Beltrão. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
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Concedo a

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador VirgHio Távora.
O SR. VIRGIUO TÂ VORA (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presióerite e SrS.
Senadores:
Na sessão de 18 do corrente, os nobres Senadores AIvaio Dias e Itamar FranCo, em se referindo ao pronunciamento de S. Ex• o Sr. Ministro Secretário--Geral _de
Planejamento da Presidência da República, teceram considerações de_ pronto por nós respondidas, prometido a
S. Ex•s foi aduzir maiores considerações à base de dados
que então apresentaríamos.
Não estão presentes os nobres Senadores Ãlvúo Dias
e Itamar Franco. Esperamos que aqui compareçam para,
consoante o comportamento que para nós é étiCO; que
nos traçamos, dar a resposta com S. Ex•s presentes.
Deixada aqui, bem consignado, quanto à afirmativa
do eminente Senador Itamar Franco, da necessidade que
tinha o Governo, o Poder Executivo, de esconder os documentos relativos aos Projetas n"s 1 e 2, em respondendo com fatos e não coffi palavras a S. Ex', hoje trouXemos, para que sejam inserido$ nos Anais, como pretendemos fazê·lo na próxima sessão, depois de discutir, os
originais, obviamente cópias autenticadas, desses dois
documentos, do Projeto n" I e do Projeto n" 2.
O Projeto n9 l, que _trata de um empréstitrio, tem o
nome de Acordo de Crédito e Garantia, com !59 bancos
signatários, e o Projeto n" 2, Acor_do de Crédito DePosjtado, com 43 bancos, também signatários coordenadores.
Sr. Presidente, era esta a comunicação que desejávamos fazer a CaSa, aguardando que segunda-feirã, devidamente avisados, aqueles dois nobres representantes da
Oposição, estejam presentes a e~te plenário, para que
possamos, então, debater o assunto que, acreditamos, é
do interesse de toda a Nação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenfe. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiio.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebemos, do Presidente da Câmara Municipal de
Taubaté, no Estado de São Paulo, oficio em que Sua Senhoria nos dá conta da aprovação, pelo Plenário, de requerimento, de autoria do Vereador Adão Nery da Silva,
encaminhando apelo ao Presidente da República, no
sentido de propor a alteração da Constituição Federal,
no capítulo referente ao funcionalismo, reduzindo o tempo de serviço público.
Se se tratassse da lei ordinária, não teríamos, os parlamentares, competência de iniciativa para disCiplinar a
matéria. Entretanto o mesmo não_ ocorre; no que tange
às Emendas Constitucionais.
·
Ocorre, no entanto, que estas logram concluir sUa tra-mitação, sempre, quando ordinárias do Poder Executivo, muito embora, atualmente, a oposição ainda mantenha a maioria na Câmara dos Deputados, minoritária
nesta Cisa.
Alega o- Dr. Adão Nery da Silva que, com o advento
da Revolução de 1964 e dos atas adicionais conseqüen-

tes, viu-se prejudicado o funcionalismo em sua aposentadoria por tempo de serviço, com o aumento de 30 para
35 anos e de 65 para 70 anos, quanto à compulsória.
Mesmo no regime anterior, reduzidas em cinco anos
aquelas exigênciaS, já o funcionário gozava muito pouco
·a aposentadoria, quando a expectativa de vida, antes de
1964, não chegava aos sessenta anos, no Brasil.
Diz, na justificativa do seu requerimento, aquele ve·
reactor:
"O ideal, sem dúvida, nos dias de hoje, é o retor. no imediato ao texto constitucional de 46, quando o
trab~lhador funcionário público podia ter sua apo·
sentado ria integral com trinta anos de serviço, para
o sexo masculino, 25, para o feminino. E, na com·
pulsória, de 70 -para 65 anos."
O Governo tem sido contra essa alteração.
nil_vez agqra, com o agravamento crescente do problema do desemprego, mude de idéia, pois O rejuvenesCimentO dos quadros burocráticos implica-em maior oportunidade de trabalho para os mais jovens.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. _P~esidente. (Muito
-Oem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador GaStão Müller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (PronuiJ,cia o seguinte dis-cu-rso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
:É lamentâvel que tenha eu de vir a esta Tribuna, a fim
de protestar, mais uma vez, contra o sistema de terror
implantado em Mato Grosso, pelo atual Governador,
eillfe aspas, pois, agora ê a Ass.ociação MédiCa de Mato
Grosso que emite nota oficial, ripudiãndo as- p"erSeguições políticas em nosso Mato Grosso. Quem me enviou a notícia foi o competente e dinâmico Vereador de
Cuaiabá, do PMDB, Senhor Antero Paes de Barros.
Trata-se, Senhor Presidente, Senhores Senadores, de
uma entid?de insuspeita, ou seja a Associação Mêdica,
aliás reunida com a presença do Secretário Geral da As_sociação Mêdica Brasileira, Dou~or Herval Pina Ribei-ro.
_
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que Conste
dos Anais a referida Nota Oficial, paralelamente, o protesto·áa AsSociaÇão, bem como fazemos nosso e também
do PMDB, pois, temos alertado os Poderes competentes
para o clima de terrorismo que se instalou em Mato
Grosso, com a posse do atual Governador, Cntre aspas,
de meu Estado.
Eis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que diz a Associação Médica de Mato Grosso:
"Estamos encaminhando-lhe nota oficial da Associação Médica de Mato Grosso, repudiando as
persiguições pofíiicas em nosso Estado. Eis na íi:ttegra a nota:
A Diretoria da Associação Médica de Mato
GrOSso -ein reunião com a participação do Secre~
táiio Geral da Associação_ Médica Brasileira, Dr.
Herval Plnâ. ·Ribeiro, analisou a ocorência de vârias
demissões e tranferêneias de funcionários públicos
do Estado envolvendo profissionais médicos e outros profissionais de saúde, ocorridas nos últimos
dias.
Além destas demisõesjâ efetivadaS-comenta-se a
existência de várias listas onde constam nomes de
outros profissionais médicos destinados à exoneração de seus respecticos cargos e ou funções.
Até o-presente-momento nenhuma destas demissôes está fundamentada em justa causa, pelo con~
trârio, os dole_gas demitidos gozam de estima e respeito de seus pares e da comunidade, nada havendo
que desabone sua conduta profisSional, tanto no aspectO ético--Como cienlífiCo.- Parece que o mesmo
fato ocorre em relação aos outros funcionários atingidos por estas injustas e arbitrárias medidas, que
adquirem uma clara conOtação de perseguição
político-partidária.
Em vista destes acontecimentos, esta Diretoria
toma a posição de discordar deste tipo de ato que

configuram uma ameaça a um dos direitos furida·mentais do homem que é o_ trabalho e um desrespeito a uma categoria-Profissionallaboriosa e honesta.
-- - Sendo assirii, tOmamos a decisão de levar tais
"',_ ~"' Côrlsideii:LÇões·as -autofíd.ades i-esponsãveis pOr estês
fatÕs, sO!i~it~ndo uma reconsideração dos mesmos e
um fim destes procedimeritos. Também decidimos
convocar uma assembléia geral de médicos, aberta à
participação de outros profissionais da saúde, para
discuür tomar as decisões cabíveis no caso--(esta
nota também está sendo enviada a todas entidades
médicas do País, já que Mato Grosso ê o único Estado onde estão ocorrendo demissões de médicos
por motivos político-partidários de acordo com o
Dr. H erva,! Pina, Secretário Geral da AMB), no sentido de contarmos com sua solidariedade, assim
como à Assembléia Legislativa do Estado, à Cámara Mu-nicipal e ao CongreSso NacionaL
E necessário que o Brasil saiba desses absurdos.
Antero Paes de Barros
Vereador- PMDB
Cuiabá- Mt 18 de maio de 1983."
Era o que tinha a dizer, "Sr. Presidente. (Muito bem!)

·e

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

pa!avra ao nobre Senador Mauro Borges.

QSR. MAURO BORGES (Pronuncia~ seguinte di~~
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho fazer
uma rápida intervenção nesta tarde a respeito do preces~
so de escolha do Presidente da República, lembrando
queaQUeles que procuram a solução do voto indireto, fazem questão de ignorar a manifestação reiterada do povo, que não passa procuração para ninguém na escolha
dos sews governa'ntes.
Faço este comentário com base na pesquisa feita e di~
vulgada por um jornal de São Paulo, cuja conclusão foi a
de que o povo prefere as eleições diretas para Presidente
da República. Esta pesquisa, Senhores Senadores, comprovou que o povo n~o quer intermediários para escolher o séu-presidente.
Todos sabem que não é possível enganar ou comprar
todo um povo. As manobras para mudar a vontade poPular são niuito mais fáceis com um colégio eleitoral reduzido, sujeito a pressões ou seduções.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, co-nvidado
pela. Câmara B~asileiro-Americana de Comércio, compareci, no dia 19 de maio passado, em New York, à apresentação dos "Homens do Ano- 1983".
Ao regressar, dessa rápida viagem aos Estados Unidos, cumpro o dever de, nos limites desta sucinta comu
ni_cação tecer .ligeiras considerações sobre o alcance, a
_importância intrínseCa e_ as repercussões da iniciativa daquela magna instituição vinculada à ampliação, melh4r
ria e fortalecimento das relações entre as duas maiores
nações do Hemisfério.
A eleição que a Brazitian-American Chamber of Commerce, Inc. vem promovendo, desde 1970, das personalidades a quem é conferida a consagradora homenagem
consubstanciada na lâurea "Man of the Y ear", constitui,
efetivamente, um acontecimento de grande repercussão
política e social.
Ã medida em que os anos vão passando, crescem as
proporções e a ressonância desse evento de relevante sig_nifiçação, no eleitco das múltiplas atividades programa~
dªs pela Câmara Brasileiro-Americana de Comércio
que, no decOrrer de sua trajelória de 15 anos de fecunda
atuação, jâ se consolidou como pujante comunidade das
mais expressiVas lideranças dos dois grandes países amigos, nos do_mínios da Economia, das Finanças e da Adminístração, reunindo empresãrios e políticos, no con~
texto de uma ampla integração de interesses, empreendimentos e iniciaifvas convergentes.
4
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Este ano, foram escolhidos "Men of the Year", o Ministro Ernane Galvêas e o Secietãrio de -Estado George
P. Shultz, em virtude da. ex-cepcional contribuição que esses dois eminentes homens públicos prestaram ao desenvolvimento das relações políticas e ecónômicas que caracterizam o intercâmbio brasileiro-americano, na multiplicidade dos seus aspectos.
A distinção que lhes foi conferida pela Câmara
Brasileiro-Americana de Comércio resultou do reconhecimento generalizado dos assinalados serviços que ambos proporcionaram ao robustecimento dos laços de
amizade, ao encaminhamento e realização- cte investimentos, negócios e empreendimentos, mutuamente vantajosos, e às iniciativas concretas geradoras de uma
maíõr aproximação entre as autoridadês políticas,
econômico~financeiras; e as figUras mais expressívas do
empresariado do Brasil e dos Estados Unidos.
Para que se possa avaliar, com exatidão, a importância e as dimensões dos prêmios "Homem do Ano", basta
relembrar os nomes das ilustres personalidades às quais,
··
atê agora, foi conferida éSSa magna distinção.
No pronunciamento que formUlei, da tribuna do Senado, a 26 de maio de 1982, propósitO da eleição. do
ilustre empresário brasileiro Luiz Eduardo Campelo,
Presidente da E! uma S.A. Indústria e ·cOniércio, e- do
empresário americano W.H. Krome Geor8:e, Presidente
da Alcooa, Aluminum Company of America, cOmo
"Men ofthe Year-1982"~ enumerei os que foram agi-adados com a honrosa e tradicionalláurea concedida pela
Câmara Bfasileiro-Americana de Coliiêrcio, desdê l97Õ,
quando foram escolhidos pelo Brasil, o Ministro Delfim
Netto, e pelos Estados Unidos, George Moore.
A seguir, em 1971, foram premiados o então chanceler
brasileiro, Mário Gibson Barbosa, e o Vice-Presidente
dos Estados Uriidos, Nelson Rockfeller; em 1972~ Horâ~
cio Coimbra e Edwin G. Gott; em 1973: Caio Alcântara
Machado e Henry Kearns; 1974:_Augusto Azevedo An~
tunes e Ellmore G. Patterson; 1975: Ministro Reis Veloso e Henry Ford II; 1976: JosÇ Papa Jr. e_ William L
Naumann; 1977: Jorge Wolney Atalla e William S.
Sneath; 1978: Ministro H"élio Beltrão e David Rockfeller; 1979: Paulo VillareseDrumondC. Bell; 1980: Roberto O. Andersen; 1981: Leonfdio Ribeiro Filho _e
Stephen Bechtel Jr.; 1982: Lu.iz E.. Campelto e Krome
George.
Este ano, foram proclamados "Homem do Ano 1983", o Ministro da Fazenda, Emane Galvêas e o Secretário de Estado George P. Shultz, durante a magna
solenidade do dia 19 de maio da qual tive o prazer de
participar conjuntamente com o ·nustre Senador Aloysio
Chaves,- e que foi presidida Pelo atual Présidente da
Câmara, Ailtônio Gebauér, -ViCe-Presidcnte SeniÓr do
Morgan Trust Company of ~ew York.

·a

Falaram, na oportunidade, Richard Me Namara, Secretário do Tesouro dos Estados Unidos; o Embaixador
Sérgio Correa da Costa; Ch"eTe da Missão Brasileira junto às Nações _Unidas; Ministro Ernane Galvêas; George
Shultz, Secretário de EStado- dO _Governo -Norte Americano e Antônio Gebauer, Presidente da Câmara de Co
mêrcio.
Desejaria destacar, nesta oportunidade, o comparecimento de cerca de oitocentos convidados, brasUeiros e
americanos, do mundo empresarial, político e adminis~ trativo dos dois pafses.
Na impossibilidade de mencionar tod_os, cito alguns
desses. ilustres participantes: o Embaixador dos Estados
Unidos no Brasil, Antony Motley; os exRMinistros brasileiros, Ângelo Calmon de Sá, João Paulo dos Reis Veloso e Pratlni de Morais; o Min-istro das Finanças do México, Jesus Herzog; o C6nsut-Geral do Brasil em New
York, Carlos Eduardo Alves de Souza; Oswaldo Colin,
Presidente do Banco do _Brasil; o Presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, Luís
Sande; Thomas Enders, Assisten-te do Secretário de Estado par<~: os assuntos Interamericanos; o Presidente do
Banco Central do BrasH, Carlos Geraldo Langoni; o Presidente da Federação_ Nacional dos Bancos e da Fede-

ração Brasileira das Associações de Bancos, Roberto
Bornhausen; os -Homens do Ano Horácio Coimbra
(1972), Roberto Marinho (1980),·Leonídio Ribeiro Filho
(198 t), Luis Eduardo Campelo (1982), os banqueiros,
empresá-rios e jornalistas Antônio Carlos de Almeida
Braga, Mário Garnero, Sergio Quintella, Rodolfo BonfiR
glioti, ~d_uardo Magalhães Pinto, Anto_nio Galloti, Domingos -Marques Grello, Carlos Alberto Vieira, Hêlio
Shmidt, Murilo Melo Filho, Carlos Alberto _Souza Vilar,
Paulo Lavagetto, Hamilton Prisco Paraíso, Luciano MaR
chado, Maurício Verdíer e Omar Fontana.
Do Congresso Brasileiro também participaram os Deputados DiÕio No mura, Ricardo Fiuza, Pratini de Morais e Antônio Henrique Cunha Bueno.
-Não ine seria. licito 6mítiraqueles que organizaram e
coÕtrib1Úram com o seu esforço e experiência, para o brilhantismo e o êxito das solenidades programadas: Vicen~
te Bonnard, ex-Presidente da Çâmara, seu esforçado
idealizador, assim como Li no Otto Ba"hn, GerenteRGeral
do Banco do Brasil em New York, e o Jornalista Mauro
Saües, dinâmico organizador, que muito contribuiu para
o sucesso integral da programação.
.
.
·sOlicito =ã incorporaçãO dÕs discursos proferidos pelo
Ministro Ernane Galvéas e pelo Secretário de Estado
George Shultz, a este meu pronunciamento.
.São estes os comentários que me cabia forffiular_ à inirgem da mínha breve perrrianência em New York, a
fim de participar, como convidado, das solenidades vinculadas à apresentação do "Man of the Year- 1983".
Ã semelhança do que fiz nos anos anteriores,
abstenho~me de comentar os discursos proferidos, preferindo incorporá-los ao texto deste pronunciamento, em
virtude da ~oncisão e da importância de que se revestem.
(Muito bem/ Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
CÂMARA DE COMÉRCIO BRASILEIROAMERICANA
O HOMEM DO ANO

Emane Galvéas
MinistrO da Fazenda
Hotel Plaza
Nova Iorque, 19 de maio de 1983.

1:. m~Ito raro,_ na vida de um homem, ter ele_o privilégio de encontrarRse em meio a acontecimentos e em situação em que é desafiado a atuar sobre um conjunto de
eleméntos de que necessita para expandir as opções e as
perspectivas de sua nação.
O Brasil está profundamente envolvido em uma crise
mundial que, alêm de ter baixado o fluxo financeiro internacional a um mínimo indispensável, agravou osjâ severos problemas econõmicos ciue a maioria dos pa-íses
em desenvolvimento vem enfrentando hoje. A conseqüência desses fatos é como .se uma grande parte do trá R
fi_co cessasse, repentinamente, de circular nos canais centrais de alimentação da economia mundial, retirando da
comunidade das nações os elementos necessários à manutenção de um ritimo saudável da vida econômica. O
que acontece, então, a um órgão que se vê priVãdo dos
elementos necessários às suas funções normais?
O mundo está enfermo!
Acredito, porém, que podemos considerar-nos ainda
bastante afortunados por sermos capazes de diagnosticar
o mal corretamente, para podermos aplicar os primeiros
auxilias e, subseqUentemente, apontar os meios necesR
sáriOs à recuperação mais ampla. Temos que trazer de
volta aos canais vitais da economia mundial os elementos que compõem o principal sistema circulatório de seu
-organismo e qUe São, portanto, necessários para reswurar a saúde econômica das nações. Quais são esses ele-
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mentos vitais, exigênio e sangue do organismo económico mUndial, senão um crescente volume de Comércio inR
ternacional e o fluxo internacional de capital'?
__Dou o mais alto valor à homenagem que me é prestada por esta honrosa Câmara, e a acolho no fundo de meu
coração. Vejo, neste_ título, o reconhecimento de um trabalho feito por muitos no Brasil, sob a _direção do Presidente Figueiredo, objetivando manter o país num curso
de ação coerente com o pleno cumprimento de suas responsabilidades internacionais, mesmo face à adversidade
e à crise mundial.
Durante sua visita a Washington, em 1982, o Presidente Figueiredo enfatizou, em seu discurso ao Presidente e
ao povo dos Estados Unidos, o fato de que o Brasil, durante quase quinhentos anos, tem participado das tarefas
e luta~ _necessá~ias à construção do mundo ocidental. A
contribuição brasileira não foi prestada sem sacrifícios,
às vezes até de vidas humanas; e ela tem-se aplicado nas
mais diversas áreas do interesse qa humanidade.
· A convicção de estar preenchendo um papel essencial
ao f_uturo da humanidade ê a força propulsora que move
os brasileiros a manterem seu curso e sua fê, a fim de que
prevaleça- u-ma cooperação mais ampla entre nações e
uma crescente consciêricia de que todas partilhamos necessariamente .um encargo comum e um mesmo destino,
única via pela qual nos tornaremos capazes de superar
esta crise. Percorremos agora a parte mais baixa da curva da mais cruel e mais longa recessão a que o mundojâ
assistiu durante os últimos quarenta anos. Vemo-nos
apanhados pelas mesmas circunstâncias, tanto os países
ricos como ós pobres, mas sem dúvida nenhuma as
naÇões menos desenvolvidas têm sido afetadas em um
grau muito mais elevado.
Como resultado de alguns acontecimentos devastadores, o débito externo dos países em desenvolvimento não
produtores de petrôleo cresceu em aproximadamente
18% anualmente durante a última dêcada, chegando a
quase US$ 600 bilhões ao final de 1982. O déficit ac~,~mu
lado em menos de dois anos_{: suficiente para consumir a
totªl~dade das exportações desses países em 1982.
A América Latina é um exemplo extraordinário deste
fato. Suas importações caíram de US$ 98 bilhões para
aproximadamente USS 78 bilhões, o que significa unta
redução de quase 20% de 1981 para 1982.
Esta crise gig_ãntesca representa também um desafio
gigantesco, um desafio que requer uma grande liderança
da parte das nações líderes do mundo, uma grande liderança que deve mostrar-se capaz de ir em busca de grandes soluções.
Esse tipo de liderança teria de estender-se a todas as
principais áreas da crise: ao comércio, às questões fiscais
e às atividades financeiras.
Existe uma estreita interdependência comercial entre
os países industrializados e os em desenvolvimento.
f\lo caso dos Estados Unidos, quatro dentre cada cinco novos empregos criados no setor manufatureiro provêm do comércio exterior. Pode-se estimar que para cada
bilhão de dólares acrescido às exportações americanas,
24.000 empregos são criados.
Depondo perante um Subcomitê do Comitê de Bancos
da Câmara de Representantes, em Washington, o Secretário Reagap explicou como os problemas da dívida mexicana causaram uma queda anual de lO bilhões de dólares nas expor!_ações americanas para o México, do final
de 1981 ao fin I de 1982. Esses dados evidenciam, conluiu
o _Secretário do Tesouro, que o setor exportador da economia americana - líder na criação de novos empregos
- é ffiuito vulnerável a quaisquer cortes drástibos nas
importações dos países em desenvolvimento. Entretanto,
os cortes nas importações são ex.atamente a reação à
qual o débito e os problemas de liqUidez têm levado esSes
países. Os problemas financieros e a expansão comercial
s~o ligados por sua própria natureza.
As economias deSenvolvidas -deveriaiT! então, em seu
próprio íilteresse, estimular o crescimento, e- não a re-
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duçào do alcance e do conteúdo de um sistema geral de
preferências parã pãises em de'senvolViinento. O caminho está totalmente aberto para que as grandes nações
industiializadas revitalizem suas economias, com o compromisso de baixar as barreiraS-e ao mesmo tempo a5rir
espaço às importações dos países em desenVolvimento.
O mundo anda assombrado como o fantasma do desemprego. Por isso- meslrii:i, alguns países assumiram
uma posição enganosa de procurar defender o nível de
emprego fechando as portas do mercado interno à concorrência internacional.

Uma longa experiência, além de dados concretos mesmo aqueles referentes aos anos da crise -, mostram
que as economias em desenvolvimento sempre compram
mais, se podem vender mais:
A experiência mundial nos ensina que a melhor forma
de combater o desemprego é abrir as comportas do comérCio- internacional. É preciso, entretanto, fazer uma
distinção clara e oportuna, na atual conjuntura mundial,
entre países d_evedores _e países credores. Os países devedores não têm alternativa senª-o controlar suas importações. É diferente a situação dos países credores, que
precisam aceitar que lhes incumbe dar os primeiros passos e tomar a iniciativa, para restaurar o comércio iriternacional.
Conforme enfatizado pelo Presidente Reagan em fevereiro último, em seu Relatório Econômico ao CongresSo,
os líderes dos pafses industrializados devem compreender que fechar as portas aos países em desenvolvimento
trará, como sempre, os resultados habituais d_Q protecionismo - preços mais elevados para os consumidores e
eliminação de empregos nos setores não cobertos pelo
protecionismo- e ainda ameaçará a estabilidade básica
do sistema financeiro internacionaL
O Brasil, é uma economia aberta. Trabalham no Brasil, em regime de plena liberdade, subsidiárias e filiais de
praticamente todas as grandes empresas mundiais, produzindo para o mercado interno, assim como para exportações.
Estamos, no presente, empenhados em recuperar taxas
tradicionais, de crescimento do comércio iriternacional
mas permanece absolutamente indispensável que se encontrem meios para estimular intensiva_mente as transferências de capital, todas as formas de financiamento e os
investimentos diretos. Gostaria de repetir, nesta oportunidade, que uma das armas para produzir este resultado
é, logicamente, a ação fiscal. Seria efetlvamente 1.11;n
preço muito pequeno a pagar, por uma ação que daria
grande impulso à economia mundial e cçrtame!lte aliviaria muito a atual crise financeira, se os pafSes ricos finalmente decidissem isentar do imposto de renda os juros e
dividendos pagos em investimentos nas economias em
desenvolvimento, durante um certo número de anos.
Até o presente, tem sido responsabilidade quase exclusiva da comunidade banqueira internacional reciclar os
excedentes dos petrodólares e seus acrésciriú)s i Cada
ano. Os bancos têm desempenhado com êxito essa tarefa, manejando sabiamente todos os instrumentos e
preenchendo todos os canais de financiamento internacional, por quase lO anos.
Agora, eles passaram de um extremo ao outro e precisam ser persuadidos de que não podem procurar reduzir
sua ..exposure" líquida, sem atrair a economia mundial
para um grande desastre.
Precisamos montar um siste:ma inteligente, criativo e
coordenado para assumir a tarefa de resolver esses enormes problemas financeiros do mundo. O Brasil já provou que tal coordenação é viável. No caso brasileiro, 700
instituições financeiras privadas coordenaram a maior
reestruturação de pagamentos já Iéita. Isso foi possível
devido ao trabalho conjunto de 16 Bancos _Centrais- de
grandes países credores, e porque o Governo americano
entrou em cena e deu seu constante apoio àquela operação, durante todo o processo das negociações. A so-
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lução para o México foi muito semelhante, assim como,
provavelmen(e, aquela adotada para a Argentina. Os
três programas de reestruturação combinados representam o mais importante empreendimento financeiro, desde a criação do Banco Muildial e- do FMI em 1944.
Muitos dos grandes arquitetos dessa operação, profissionais competentes e criativos, estão aqui hoje. Eles acabaram se tornando nossos amigos, e nesse mesmo sentido _devemos expressar nosso reconhecimento_ e nossos _
agradecimentos às agências financeiras multilaterais, aos
governos nacionais e aos bancoS comerciais. Para Dão
correr o risco de omitir, injusta e involuntariamente, o
nome de qualquer um deles, gostaria de agradecer a todos através de T ony Gebauer e dó Presidente de seu Ban_çQ, Lewis Preston, para quem peÇo uma calorosa salva
de palmas.
O mundo anda carente de uma grande solução! Em
muitos dos países mais pobres hã gente n\orrelldo de fome. Hã crianças_sem leite para beber, sem alimentos para
comer, sem roupa para vestir, sem escolas a que ir, sem
casas onde morar, e privadas de todo cuidado médico.
Milhões delas morrem a cada ano naqueles países por
causa da crise de que padece o mundo e que as privou
das coisas essenciais da vida humana, inclusive sua fé no
futuro. Em muitas outras áreas do mundo há enorm~
superffcies de tc!irã. rião utilizaqa, onde a produção de
alimentos poderia ser aumentada para atender àquelas
necessidades humanas básicas.
Na maioria dos países industrializados avolumam-se
os contingentes de mais de 30 milhões de trabalhadores
desempregados, do outro lado da cerca, esperando por
um emprego, enquanto suas fábricas operam a 50% da
capacidade.
O grande desafio de nossos dias ê o de saber como melhor usar esses fatores de produção e fazer retornar ao
trabalho a massa de desempregados.
E por que não?
Serã por força de uma ausência de cooperação internacional, que leva ao protecionismo e a atitudes egoístas
por parte de pafses ricos, acima e além de outras considerações humanas?
N~ reunião do Comitê Interino do FMI, em fevereiro
passado, os países membros decidiram recomendar um
aumento das quotas do Fundo. Será este aumento de
quotas no FMI e nos compromissos totãis no ..GAB"
um instrumento suficientemente poderoso para combater a crise financeira mundial? Será isso suficiente para o
tratamento de um problema de magnitude tão grande
quinto os US$ 600 bilhões de dívida dos países em desenvolvimento, apenas? Naturalmente, não! Em verdade
não podemos esperar mais, ante as circunstâncias do
presente. Mas ê claro e evidente que temos de ir muito
mais além das medidas iniciais. Estas considerações
trazem-me de volta à questão que eu levantava anteriormente:.-aqllela que envolve a necessidade de grandes soluções sob uma incontestável liderança:
Os Estados UnidoS -são, sob qualquer ângulo, o país
de economia mais desenvolvida e poderosa do mundo.
Sua respOnsabilidade política no cenário mundial é inquestionável. Num momento de crise profunda, como
esta, a liderança dos Estados Unidos em assumirem esta
responsabilidade é nossa grande esperança.
Esta é a hora para que as grandes personalidades deste
país - da imprensa, dos negócios, das universidades.ajudem seu Governo a formular soluções que se sobreponham às dimensões de crise.
Esta é a hora para que o Congresso americano, fiel à
sua -conStante tradição de aceitar os desafios di uma liderança responsável, apóie essa grande operação com medidas legislativas imediatas, orientadas no sentido de estimular o comércio internacional, de eliminai' o protecio__ _!lÍsmo e de intensificar a cooperaÇão financeíra·. "
Conclamo os banqueiros americanOs a se u_nirem e
cOordenarem sua liderança em um projeto de grande expressão.
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Conclamo_ também o Gov_erno americano a aceitar
este desafio, e gostaria de colocar este pedido nas mãos
fortes de um dos mais ilustres cidadãos deste Pais, um incontestável líder da comunidade americana: o SecretáriO
George Shultz, um dos grandes construtores das boas relaçõ_es Brasil-Estados Unidos, cuja escolha, por unanimidade, para receber título de "Homem do Ano- 1983.,
desta Câmara representa uma grande honra para todos
nós.
Vejo, nesta reunião, muitos amigos diletos, brasileiros
e americanos, alguns dos quais, nos últimos 13 anos, receberam o título de "Homem do Ano", indubitavelmente por ações desempenhadas_de modo notãvel e mais meritório que o meu. Devo a todos vocês minha profunda
gratidão por estarem aqui comigo hoje.
Gostariã-de partílhar este momento-eesta homenagem
com meus amigos e minha famflia, que sempre me apoiaram e me deram sua dedicada cooperação, muitas vezes
às custas de grande sacrificio. Convido esses amigos,
meus filhos e minha amada esposa, Léa, que m_e acompanha
todas as dificuldades e adversidades, a se unirem
a mim no recebimento deste prêmio, maravilhoso e inesquecível, oferecido pela Câmara de Comércio BrasilEstados Unidos_._
Muito obrigado!

em
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SECRETARY'S REMARKS AT BRAZILIANAMERICAN CHAMBER OF
COMMERCE "MAN OF THE YEAR" CEREMO·
NIES
It is a particular pleasure for me to join you this eve_ning. l know many ofyou personally, and others by your
reputations as important contributors to the broad and
deep relationship between the U nited Sfates and Braszil.
I thus feel that I am certainly among friends.
YotJ.r choice of Minister Galveas and me as Men Of
The Year is, I think, symbolic of a relatively recent and
very useful change in att~tudes toward world affairs. Today, people tend to recognize that international politicai
and economic considerations are of equal iinportanCe to
the well-being of the nations of the world.
We have seen _how politicai events can have devastating -ímpact on the world economy, and have seen how
economic forces can alter the politicai environment. I
have worked extensively on both types of issues and,
while I cannot say which prese~ts the great~r chattenge,
it is obvious that politicai and economic relations are so
intertwined that diplomats and economists can not operate independentiy of each other.
The importance of_the economic aspect of our international relations is recognized in the series of economic
Summit meetings, of which Wiltiamsburg will be of particular interest. We are seeking understanding on a wide
range of important issu_es, .and a commitment to policies
which should foster sustainable growth in the world economy. And, we will stress the need to resist the inclination_ to s~ifle trade as a means of dealing with short-term
national difficulties.
-T-hC: -United States and Brãzit have begun a process
that might be seen by some as_ parallel to the Summit
meetings. President Reagan and President Figueiredo

piÁR10 DOCONGRESSO NACIONAL(Seção li) _

Maio de 1983
agreed in December to set up a series of working groups
to examine severa! important aspects of our relationship.
Foreign Minister Guerreiro and- Í

sctilCd the few remai-

ning operatíons in March, and the process has gotten off
to a very positive and constructive start. These working
groups wil\ improve an already good relationship. We
know that we each bríng to thís continuing task a commoo devotion to the greatest possible freedom and op-

portunity, anda shared a"ppreCiãticlil for the rieed tO ap.
proach international problems with common sense and
flexibility.
·
We do not expect our closer consultations to work miracles. A relationship as broad- and as complex as ours
will inevitably include some areas in which perceptions
of national interest diverge. What we do expect is a better understanding of our tremendous interde'pendence,
anda strengthenedjoint commitiniênt lo find inutu:il solutions to temporary, individui.tl differe_nceS.
· The world economy has suffered severe problems during the past few years. Our two countries have nOt eScaped the impact of this negative trend. The global recessíon- ehded a long period of growth and obfiged governments to (ocus more attefltion on iheir domestíc.fndus:
tries. The persistently high interest rates and the. incieased value of the dollar further complicated these
problems. Many people lost their perem1ial sense oÍoptimism. They became weary and unCertain.
More recently, the situation has begun to turn around.
We can now look toward the future with growing optimism, We h ave faced the worst of a difficult period and
have done so without resorting to wholesale prot~tio
nism or to a rupture in our fir1an~ia\ relationshíp: We
should take satisfactiori from the fact that we have avoided quick fixes and, instead, have concentrated on a
healthy, sustained recovery.
There is increasing evidence that economic recovery
has begun. Responding to the sharp drop in inflation
and interest rates, U.S. industrial output was up 2.1 percent last month. Not only was this monthly increase the
largest since 1975, it was the fi(th monthly iílcrease in a
row. Moreover, the Producer Price Index declined by
another tenth of a percent in Aprit.

Although the U.S., and hopefully the world, recession
ís ending, there is still some distance togo. We must continue our deterrnined search for lasting solutions. Every
country still faces difficul.t policy choices between austerity and deficit spending;-rnvestment and consurnption;
etc. These are not only economic decisions but major politicar choices. Evúy government will require courage
and determination to make the right .decísions.
ln the final analysis, confidence is the key to tbe continuation of ec.oriomic iecovery. Cõnfidence that we have
the wisdom to make and implement difficuit decisions.
Confidence that others wiU continue.cooperating for our
mutual benefit. And confidence that our institutions will
fulfil their difficult roles.
I believe we can st!e this confidence and decisiveness in
the United States and Brazil. We have both taken politically dífficult decisio·ns.
hâve worked together in our
search for solutions to both national and international
problems. I am certain we will continue to do so because
we understand the importance of maintaining our current policies and the necessity of strengthening 6ur mutual trust and confidence. Without economic stability
and mutual trust, a resumption of deVetopment will not
be possible.

we

lt is "ín lhis spirit that T ac.cePt yõur award.

I am plea-

sed and honored to doso because I consider it a tangible
mark of the cooperation between our governments, of
the vital role played by our priva te sectors, and of high
regard in which our people hold each other.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador Mârio Maia.

Concedo a

O SR. MÃÍUO MAIA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. S.ena<,iÇlres.:
Notícias procedentes do Vaticano dão conta que a
Sai"lta Sê formulou enérgica condenação do atual regime
militar argentino pela afrontosa decisã_o de declarar mor~
toS todos os 30 mil desaparecidos na guerra c~ntra a sub~
versão.
Esta condenação oficial da Igreja veio somar-se à-S Vio#
lentas críticas feitas anteriormente pelos governos italia#
no, espanhol ~ francês.
A condenação do governo italiano, segundo notiCiaram os jornais, e em que qualificou de "terrível cinismo"
a deciSão da junta .militar argentina, chegou a entrever
um1:1 ameaça de rompimento entre Roma e Buenos Aires,
em virt~de do d~saparecimento de
cidadãos italianos
e 400 argen-tifioS de o"rigem italiana.
editorial .de Rrimeira pâg.in<i; aprovado pessOaf:.
mente pelo Papa -João Paulo JI, o jornal oficiai do Vaticano, L'Ossen•atore Romano, afirmou, textuamente: •0
documento divulgado a 28 de abril pelajunta.militar de
Buetlos Aires sobre o destino ·dos desaparecidos continuará a causar em todo o mundo um grande eco de sur#
presa, que em muitas pessoas se transformou em protestos declarados..
Mesmo aqueles que querem ter a "compreensão" que
as autoridades Úgentínas pedem para os erros cometidos
durante os anos tão atormentados, não ROdem c_onsiderar compreensível nem aceitável a lógica de uma posição
Que, ao querer pôr fiir\. a utna situaçã9 comPI~xa e trágica, pãrece te-r aberto novas e mais an8ustiã.ntes interrogações, se isso .é possível.
Ontem, Sen"h~r ~~esid~nte, na_ cida_de do Rio-de Janeiro, centenas de mães brasileiras irmanadas com as mães
argentinas reuniram-se em praça pública para se solidarizarem c.om o povo da república irmã e protestarem
contra o ignonl.inioso· ato da junta míiitar da Argentina,
exigindo dela explicações sobre o paradeiro de 12 cidadãos brasileiros dados como desaparecidos naquele país na época de repressão aos que s~ opunham ao regime.
O intelectuãl a-rgentino e Prêmio Nobel da Paz de
l98.Q,.. Adolfo Esquivei afirmou há dias, em Roma, que
"em várias prisões argentinas existem muitos desaparecidos vivos".
Para aquele ilustre pacifista, preso e torturado em
1977, e que, juntamente com seu Ulho em~is três militantes do Serviço de Justiça e Paz, iniciou há dias, em _pleno
'C"éntro de Buenos Aires, uma greve de fome, "o a.tual regime argentino continua se inspirando na ideologia da
segurança: nacional, algo semelhante ao nacionalsocialismo de Hitler".

5o
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Senhor Presidente, as ditaduras sempre pretendem jus-ti ficar o injustificâvel. E: vezo dos governos autoritáriOs
identificarem atos de guerra com crimes de guerra, pretenderido, asSim, justificar atentados aos diretos humanos em nome da segurança do estado e sob pretexto de_
estarem combatendo a subversão e o terro.rismo, em
..guerras sujas", como eles m~mos as denominam.
Senhor Presidente, toda guerra, afinal de contas, no
fundo, é sempre suja. Mas, por isso mesmo, para que
uma guerra ou mesmo uma revolução não se precipite na
barbárie pura e simples, sem qualquer sentido humano,
sem o rn!nimo respeito pela dignidade da peSSoa humana, há que pautar-se a partir de determinados e inflexíveis princípios éticos. 1:. o mínimo que as SQciedades civilizadas exigem.
Já hou:ve quem afirmasse que "toda guerra é, por definição, um ato de alta e cruenta cirurgia soCiafe histórica
e que, portanto, exige uma assepsia total, para que o seu
projeto.ciiúrg"iCo não descambe, degradado, para a barbárie''.
Senhor Presidente, em toda guerra, seja ela qual for,
há que se distinguir entre ações de guerra e crimes de
guerra. Estes, por serem crimes, são sempre condenados,
em nome da humanidade.
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Os desaparecimentos, melhor dito, as eliminações sumárias .de 30 mil pessoas na Argentina constituem mais
que simples atos de uma guerra suja; representam _crimes _
execráveis de __lesa-hum~nidade e merecem, portanto,
nosso mais enérgico repúdio.
Por isso, Senhor Presidente, entendo qUe o Senado
brasileiro não pode ficar indiferente nem calado diante
dç tais fatos oco_rridos tão perto de nós, sobretudo porque neles se acham envolvidos 12 cidadãos brasileiros,
Cl,!jos desaparecimentos seus familiares e toda a nação
deploram e .contra os quais devemos protestar energicamente comQ,u.ma afront.osa Violação dos direitos do homem e de nossa soberania.
Os desaparecidos da Argentina representam .. uma fé
cruel", como _a,~qualificou a jornalista Norma Morandini, exilada de.sua pátri!} e,_hoje, vivendo em nosso País,
deploraJld.o como milhares de mulheres a.rgentinas a
morte de um irmão de 17 anos seqiiestrado quando jantava em pleno ceqtro de.Buenos Aires~ em 1977. __
Ao falar sobre os desaparecidos de sua terra, assim declarou aquela jornalista: "Outros países tiveram seus de-saparecidos, mas eram pessoas que, eventualmente, mor~
riam torturados- e por isso tinham o destino ocultado.
Na Argentina, não. As pessoas eram seqüestradas deli#
beradamente, já com o destino traçado de se tornarem
"desaparecidos''.
Sephor Presidente, ainda hoje os argentinos clamam
em altas voz~s: "Com vida nô-I~s levaram, com vida os
querçmo§".
f: uma fé, é uma espera-nça cruéis, mas que conseguem
manter viva a chama no coração de um povo que aspira
ardentemente por melhores dias em sua atribulada vida
política.
Senhor Presidente,
·As famílias dos 12 brasileiros desaparecidosnaArgen·
tina esperam pela nossa solidariedade, pela solidariedade
desta Casa que, seguindo o exemplo de outras nações, reclama de nosso governo que exija explicações da junta
militar argentina sobre o destino daqueles nossos concidadãos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Seilador Jorge Bornhausen.
O SR. JORGE BORNHAUSEN {Pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebi do Sr. Governador Esperidião Amin, telex restransmitindo apelo formulado por S. Ex• ao Senhor Presiden~e da República, para o qual dou inteiro apoio, nos
seguintes termos:
6ll!56SEFE BR
482!7IGOSC BR
Palacio do Governo, Florianopolis, 24· de maio
83
Telex NR ~76/ Casa militar
Exmo Sr Senador Jorge Konder Bornhausen
Senado Federal
Brasilia- DF
Encaminho para seu conhecimento texto seguinte telex dirigi hoje Excelentíssimo Senhor Presidente
.da Republica biptes abraspas
Presidente Joao Figueiredo
Palacio do Planalto
-Brasília - DF
Lamento informar Vossa Excelencia gravíssima
situaçao por que passa consideravel parcela populaçao Santa Catarina em decorrencia das enchentes
que se abateram sobre nosso Estado pt Na região
oeste vg onde Jah chovera com excepcional frequencia de fev.ereiro a abril vg grandes chuvas ocorreram
ultima semana atingindo maxima intensidade dia
dezenove de maio vg com enormes danos para a
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agricultura vg estradas vg escolas et outras obras
publicas vg comercio vg industria et propriedades
particulares pt Violentas et continuadas chuvas pro~
vocaram igualmente inundaçoes com graves danos
areas urbanas et rurais no planalto norte vg vale do
ltajaih et vale do Rio Tijucas pt Perderam-se 13 vidas et no final da semana passada jah era de mais de
15.000 o nUriicbro de pessoas desabirgadas pt Município Garopaba foi assolado por vendaval que
destruiu varias barcos causando prejuízos vultosos
et desemprego dezenas pescadores pt Foi declarado
estado de calamidade publica nos Municípios -de
Concordia vg XanXereh vg Seani. vg CorõnerFreitas
vg Dionísio CerqUeira vg Guarujah do Sul vg Guaracía.ba vg ltapiranga vg Mondaih vg Caibi vg Palmitos vg Pinhalzinho vg Saudades vg Sao Carlos vg
Aguas de Chapecoh vg Caxambuh do Sul vg Nova
Erechim vg Quilombo vg Xaxim vg Sao DomingoS
vg Abelardo Luz vg Faxina( dos Guedes vg Vargeao
vg Xanvantina vg !pu mirim vg Ouro Vg Capinzal vg
Salto Veloso vg Arroio Trinta vg Tangarah vg Videira vg Caçador vg Matos Costa vg Porto Uniao
vg Lebon Regis vg Carioinhas vg Mafra vg Rio Negrinho vg Luiz Alves vg Blumenau vg Gaspar vg
Ilhota vg Brusque vg São Joao Batista vg Tijticas vg
Garopaba vg et Chapecoh pt Senhor Ministro Interior marcou visita Santa Cãiãi"inã- proxii11o dia-lO áe
maio et Senhor Ministro da Agricultura deverah comunicar data sua vinda pt Permito-me solicitar
Banco do Brasil et Banco Central recebam instruções para apoio agriCultura especialmente pequenos produtores cuja situação em dramatica pt Deixo
de encaminhar Vossa Excelencia dados mais circunstanciados porque determinei levantamento criterioso real situação vg o que estah sendo feitO com
dificuldades em algumas areas díficil comunicaçao
et ateh porque ainda chove em varias municíPios pt
Estou certo eminente Presidente determinará orgao
federais toda ajuda possível nesta emergencia pelo
que lhe antecipo melhor agradecimento pt Cordialmente Esperidiao Amin Helou Filho Governador
fechaspas atenciosamente Esperidião Amín Helou
Filho Governador

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Senador
Itamar Franco encaminhoU à Mesa requerimento de informção, que, nos termos do inciso VI, do art. 239 do
Regimento Interno, serâ examínado pela Presidência e,
posteriormente, despachado~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- nada mais haM
vendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designado
para a sessão extraordinária de 18 horas e 30 mi riu tos anteriormeJlte convocada, a seguinte

Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e
oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros).
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DiscussãO, em turno úniCo, da redação final (oferecida
pela Comissão de Rcdação em seu Parecer n9 418, de
1983), do Projeto de Resolução n9 111, de 1981, que autoriza a Prefeitura MuniciJ:ia[ de SãO- LUiS, Esti:tdo do
Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de

Ata da 75' Sessão,
em 25 de maio de 1983
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Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu_ Parecer n~' 415, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 250, de 1981, que suspende a execução da Lei n9 570, de 13 de dezembro de
1977, do Município de Ibirá, no Estado de São Paulo.

I' Sessão Legislativa Ordinária,
da 47• Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Nilo Coelho

4
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 423, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 89, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de_ Cr$ 433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cruzeiros).

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seU Parecer n-'i' 422, de
1983), do Projeto de Resolução n9 144, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Lu(s, Estado do
Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e-Viflte e cinco milhões,
quarenta e três mil, cento e cinqi.lenta cruzeiros).

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 421, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 29, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo, Estado de Mato
Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cr$
85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e Sessenta e oito mil, trezentos e cinqUenta e oito cruzeiros e
setenta e três centavos).

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

Jorge Ka\ume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michi!es - Fábio Lucena- Raimundo Parente-Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares
- Aloysio ChaYes- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
- Alexandre Costa -João Castelo --Alberto SilvaHelvídio Nunes -João Lobo - Almir Pinto -José
Lins- Virgílio Távora~- Carlos Aberto- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Marco Maciel- Nilo Coelho- GuilhC-rme Palmeira- Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- Albano Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana João Calmon- José Jgnácio- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar FrancoMurilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral FurlanBe-neditO Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Borges
=Gastão Mi.lller- Roberto Campos- José Fragelli
- Affonso Camargo - Álvaro Dias -Jorge Bornhau·sen - Carlos Chiarem - Pedro Simon - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos
Não há Expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 417, de
1983), do Projeto de Resolução n9 36, de 1983, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a
contratar empréstimo eXterno no valor de US$
20.000.000,00 (vinte milhões de dólares americanos) destinado ao Programa de Investimentos do Estado.

ORDEM DO DIA
I
Votação, em turno único, do Requerimento n9 672, de
1983.' de autoria do Senador Saldanha Derzi, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivarnento do Projeto de Resolução n9 38, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã (MS)
a elevar em Cr$ 23.000.000,00 (vinte- e três niilhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Maio de 1983

Votação, em turno único, do requerimento nQ
672, de 1983, de autoria do Senador Saldanha Derzi, soltdtando, rios termos do art. 367 do Re8irrlento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 3K, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã (MS) a elevar em Cr$
23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Em votação _o requerimentoA

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Constituição e Justiça sobre a Mensagem nl' 93, de
1983 (n~> \60/83, na origem), de 10 de maio do corrente
ano, pela qual o Senhor-Presidente da RepÓblica submete à deliberação do Senado a escolha do doutor Ranor
Thales Barbosa da Silva, Procurador do Trabalho de 1•
categoria, para exercer o cargo de Ministro togado do
Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destinada a
membro::, do Ministério Público da União junto à Justiça
do Trabalho, decorrente da aposentadoria do Ministro
Luiz Roberto de Rezende Puech.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e quarenta minutos.}

O_s Srs. Senadores que o aprovam permaneÇam sentadgs. (Pausa._)
·
Aprovada.
O projeto de resolução a que se refere o requerimento
que acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 2:

_Discussão, em turno único, da redução final (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer n~'
418, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 111, de
1981, _que autoriza a Prefeitura rvfunicipal de São
Luís, Estado do MarLlnhào, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 8l.58J.500,00 (oitenta e rim
milhões, quinhentos e oitenta_e três mil e quinhentos
cruú:iros).
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Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer-

Paulo, a execução da Lei nl' 570, de 13 de dezembro de
1977, do Município de Ibirá, naquele Estado.

rada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada

Dísçussã_p, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 423, de 1983), do Projeto de Resolução n9 89, de
1982, que autoriza a operação de crédito no valor de
Cr$ 433.186.50Q,OO (quatrocentos e trinta e três mi- lhõ~~ setecentos e oitenta e seis rnil e quinhentos
cruzeiros).

E a seguinte a redaçào final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 111, 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•

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaroaa encer~
rada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re·
gimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito
no valor de C'rS 81.583.500,00 (oitenta e um milhões,
quinhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros).

E a seguinte a redação final aprovada

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 89, de
1982.

O Senado Federal resolve:

Art. }9 E a Prefeitura Municipal de São Luís, Esta~
do do Maranhão, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de II outubro de 1976, ..do Senado Federal, autoriza~
da a contratar operação de crédito no valor de Cr$
81.583.500,00 (oitenta e um milhõeS. quinhentos e oiten~
ta e três mil e quinhentos cruzeiros) junto à Caixa Eco~
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à implantação de um Centro Educacional para
ensino de I~' grau, naquele Municlpio, obedecidas as con~
dições admitidas pelo Banco Centrãl do Brasil no respec~
tivo processo.

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

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

O Senado Federal resolve:

-·A_.;t.

Item 3:

Discussão, em turno único, da Redação Final,
(oferecida pela comissão de redação em seu Parecer
nl' 415, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 250, de
1981, que submete a execução da Lei n9 570, de 13
de dezembro de 1977, do Munidpio de Ibirá, no Estado de São Paulo.
Em discussão a redação final. ( PClusa.)
Não havendo quem queira discutHa, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a tedação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redaçào final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n"' 250, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42 inciso VII, da Constituição, e eu,
----~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

,-DE 1983

Suspende a execução da Lei nl' 570, de 13 de dezembro de 1977, do Município de lbirá, no Estado de
São Paulo.
O Senado Federal resolve;

Artigo único. __ Ê suspensa, por inconstitucionalidade
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 9 de abril de !981, nos autos do
R~çmso

Extraordinário n"' 92.!42-7, do Estado de São

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova,
EstadO de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de C'rS 433.786.500,00 (quatrocentos e
trinta e três milhões, setecentos e_ ?it~nt~ e_ seis mil e
quinhentos cruzeiros).

Art. 2_" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaÇão.

-

E a seguinte a redaçào final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 144 de
1982,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 4:

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vaí à promulgação.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - , Presidente promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a_ Prefeitura Municipal de São Lufs, Es-tado do- Maranhão, a--contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte e
cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cinqüenta
cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. 19 ta Prefeitura Municipal de São Luis, Esta~
do do Mara~hão, nos t~rmos do arL 2" da Resolução n11
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cinqUenta cruzeiros), correspondentes a 585JJOO UPCs, considerado o valor nominal da
UPC de Cr$ 1.239,39 (hum mil, duzentos e trinta e nove
cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/SI, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S/A este na qualidade de agente financeíro do Banco Nacional da Habitação- BN H, destinada à implantação do Programa CURA naquele Municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) Item 6:

Es·

li' E a Prefeitu;a Municipal de Ponte Nova,
Lado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
de CrS 433.786500~00 (quatrocentos e trinta e três mi·
lhõeS; setecentos e oitenta e seis mil e quii"thentos cruzei·
tOS), correspondentes a 350.000 UPCs, ·considerado ova~
~or nominal da UPC_de Cr$ I.239,39 (um-mil, duzentos e
trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente
em outubro/SI, junto à Caixa Económica do Estado de
Minas Gerais, esta Oa qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à
construção de 1.000 (mj]) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra·estrutura urbana necessárias, naquele Municípío, 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 5:

Discussão, em turno único, da ~edação final (ofe-recida pela Comissão de Redação em seu parec_er n9
422, de 1983), do Projeto de Resolução n9 144, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São
Luís, Estado do Maranhão, a contratar operação de
-crédito no valor de Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e
vinte e cinco milhões, quarenta e três mil, cento e
cinqUenta cruzeiros).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
""Não hav_endo quem queira discuti-la, d~claro-a~n~er
- rada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. n9 359 do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu parecer n'
421, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 29, de
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo, Estado de Mato Grosso, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e
cinco mifhões, seiscentos e sessenta e oito mil, tre-zénlóS e cinqüenta e oito cruzeiros e setente e três
centavos).
Em discussão a reda~ão finai. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada_a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. n~' 359 do
Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

E a seguinte a redacào final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução
1983.

n~'

29 de

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

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo, Estado do Mato Grosso, a contratar opera\"ão de crédito
no valor de CrS 85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mn, trezentos e cin~
qiienta e oito cruzeiros e e setenta e três centavos).
O Senado Federal resolve:

Art. IY É a Prefeitura Municipal de Poxoréo, Estado
de Mato Grosso, nos termos do art. 2~' da Resolução n'
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93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~
zada a contratar operação de crédito no valor global de
CrS 85.668.358,73 (oitenta e Cinco milhões, seiscentos e
sessenta e oito mil, trezentos e cinqilenta e oito cruzeiros
e setenta e três centavos), correspondentes a 50,897,94
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$
1.683,14 (hum mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiroS e
quatorze centavos), vigente em abril/82, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS;
destinadas à construção de lavanderia e de mercado
público, implantações de meios-fios e sarjetas, e aquisição 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 data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n•
417, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 36, de
1983, que autoriza o GOverno do _Esla.do do Rio
Grande do Norte_ a _contratar emprêstimo externo
no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares americanos) destinado ao Programa de Investimentos do Estado.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-ta, declaro-a encerrada.
Encerrada a discusSão, a redação final ê considerada
defin-ifiViiinente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
E a seguinte a redaçao final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 36, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO IV, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a contratar empréstimo externo no valor de
US5 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) destinado ao Programa de Investimentos do
F..stado.
O- Senado Federal resolve:
Art. I~' ~o Governo do Estado do Rio" Grande do
Norte autorizado a realizar, com a garantia da União,
uma operação de empréstimo externo no valor de US$
20,000,000.00 (vinte iriilhões de dólares americanos) ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financíador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, a ser utilizado no Programa de Investimentos do Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive O exame das
condições creditícias.da operação a ser efetuado pelo Mi·
nistêiio da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. 19 do Decreto n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as. demais
exigências dos órgãos encarregados da e~ecução da poHtica económico-financeira do Governo Federal, e, ainda,
o disposto na Lei Estadual n9 4.820, de 28 de junho de
1979, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data da
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 8:
Discussão, em turno úrtico, do Parecer da Comis- .
são de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n9
93, de 1983 (n9J60f83, na origem), de 10 de maio do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado.a Escolha
do Doutor Ranor Thales Barbosa da Silva, Procurador dg Trabalho de I • Categoria, para exercer o
cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do
Trabalho, em vaga destinada a membros do Ministêrio Público da União junto à Justiça do Trabalho,
decorrente da aposentadoria do Ministro Luiz Roberto de Rezende Puech.
Arrtatéria.constante do presente item da pauta nos termos da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão ·secreta.
Solidto aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivõ regimental.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 42 minutos
e -volta a ser pública ás 18 horas e 53 minuio.s.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o s-eguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o terrorismo
instalou-se em Mato Grosso despudoradamCnte. Hoje,
trago a notícia de várias violências na área policial, especialmente, executadas na cidade de Santa Ter~zinha. Essas arbitrariedades foram constatadas in loco pelo dinâmico e atuante Deputado Federal Dante de Oliveira. Enviou ele, tei~~ ao Senha~ SecretáriO de Segurança, Dr.
Oscar Travasses, figura que, acho eu, não se coaduna
com esse tipo de ação. Faço minhas as palavras e denúncias do Deputado Dante de Oliveira.
Viajando, também, pela região Norte de Mato Grosso, Senhor Presidente, Senhores Senadores, constatei há
poucos dias também, que a violência policial é um fato.
Em São José do Rio Claro a população vive amedrontada, sob o quante de um Delegado de Policia'- arbitrário,
violento e politiqueiro. ACho eu, que a Policia deveria ser
(ator de _Segurança para todos. Não está se dando isso
naqu_ela cidade.
Form_a sui gene.ris de torturar presos foi_ descob.erta
por um Delegado de Policia de Arenápolis, ou seja, criou
uma onça, animal feroz por natureza e por sadismo, ou
outras taras, torturava os presos, colocando o felino na
cela, levando os pobres presos, muitas vezes simples
ébrios apanhados nas ruas ou outros tipos de prisões sem
maior gravidade, a conviver com o animal. É a primeira
vez, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tomei conheciffiento desse tipo de tortura.
O JUiz_:da.Comarca tomou COnhecimento da tara do
Delegado e determinou que a onça fosse entregue a outra
pessoa e não ficasse mais na cidade.
Não ac·redito que o Dr. Oscar César RibeiroTravassos, atual Secretário de Segurança saiba desses fatos e
tambêm conivente esteja. Tenho certeza que o ilustre desembargador tomará providências enérgicas, pois sei que
ele é um siricei"o defensor da democracia e dos direitos
humanos. Já convivi com o Dr. Oscar Travasses e senti
que ele é uma pessoa essencialmente humana.
Mas. Sr. Presidente, Srs. Senadores nós aprendemos
. no quartel que a "tropa ê reflexo do chefe". Quem ê o
"chefe", infelizmente dt! Mato Grosso? É o Governad_or
da fraude e da corrupção e ê ele naturalmente o grande
responsável por tudo isso que está se dando em nosso Estado. Despreparado, odiento, retrógrado, com a menta~_
!idade _de 40 anos atrás, está implantando em Mato
Grosso, novamente, o sistema superado que, Governar ê
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perseguir os adversários políticos, transferi-los, removêlos, enfim, castigá-los pelo crime de não ter votado nele.
Ele ameaça os direitos_ humanos, com a maior semcerimônia.
O que vale ê que o tempo passa depressa. Quem viver
verá.
Transcrevo, para que esta Casa tome conhecimento e
conste dos Anais, a mensagem enviada pelo Deputado
Federal Dante de Oliveira, ao Sr. Secretário de _Segurança de Mato Grosso, denunciando os fatos e pedindo_
providências.
Faço minha a referida Mensagem, paralelamente às
denúncias.
Senhor Secretário:
Tendo voltado ontem do Município de Santa Terezinha venho expor-lhe situação de intranqUilidade
e inseguran-Ça daquela comunidade devido às violências e arbítrio- da Polícia Civil ali sediada.
Os fatos são os seguintes:
l. Noite de 25- para 26 de novembro o escrivão
da Polícia, Sr. Bento Gonçalves Campos, vUlgo uzé
da Rocha", que estava respondendo pela Delegacia,
acompanhado de_ um civil Edmíldo Maciel. Nesse
dia torturaram barbaramente um peão de nome des~
conhecido, fizeram-no ajoelhar sobre tampas de
garrafa, davam-lhe pancadas e pontapés, batiam
com a faca e revólver, tudo isto dentro de um cabarê, e depois levando-o preso para a Delegacia, onde
passou 4 (quatro) dias, talvez para se recuperar.

2. No dia 12 (doze) de fevereiro os policiais
Bento Gonçalves e Divino de Tal, e o motorista de
táxi Seb~tião Divino da Silva agrediram e torturaram O Sr. Ilídio" José de Melo. Dentro da cela
despiram-no e dúam-lhe inúmeras pauladas na cabeça, JevaitdO a Vitima até-ao desmaio: Uni dos chefes da firma Goulart Pastoril, onde o Sr. Ilidio trabalhava foi proibido pelo escrivão Bento Gonçalves, de_ levar-lhe comida e medicamentos.
3. No dia 19 (primeiro) de março o delegado de
poHda, Sr. Iriácio Tulio -de Oliveira: prendéu 6 (seis)
cíd_adãos arbitrariamente, obrigando-os a capinar
em volta da Delegacia. Prenderam inclusive o cunhado do Vereador Reinaldo de Araújo, dentro de
casa, por que não portava documentos.
4. Dia 2 (dois) de março, a polícia acoinpanhada de dois ciVis armados prenderam Lazimar Rocha, acusado_ de roubo, depois de preso conseguiu
fugir, e O inVestigador atiroU Um dos civis apOntou
arma para a esposa do mesmo, após esses fatos carregaram cama, fogão e outros materíais da casa,
abusadarnente e só devolvendo dias depois.

e

5. _Sabe:se também que o Sr. Gilberto da Firma
Goulart Pastoril, cham3:do para depor no caso do
Sr.llidio, o Delegado é que bateu à máquina forjando um depoimento falso do Sr. Gilberto. Depoimento este que o mesmo não assinou, por conter inverdades.

6. Dia 24 de abril o investigador Dívino agrediu
gratuitamente um menino, Edmilson Martins dos
Santos, na porta do circo. O pai do rapaz só conseguiu uma testemunha para o caso, e o filho deste
passou a ser perseguido pelo investigador, que inclusive tentou agredi-lo junto ao posto de rádiotelefonia onde trabalhava. O menino apavorado pediu demissão e saiu da cidade.
7. _ A funcionária atual do posto também tem reclamado do investigador que roda o revólver no
meio da sala e usa o rádio sem autorização para
conversar com outras telefonistas.
Sr. Secretário, urge uma tomada de pqsição de V. Ex•,
colocando ordem na casa da Policia Civil em Santa Terezinha, punindo os agentes da violência e da truculência,
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fazendo com isso justíça e devolvendo às famílias daquela comunidade a tranqUilidade e segurança.
Antecipadamente agradeço.
Saudações.
Dep. Dante de Oliveira.
PMDB • MT.

2-10~80:..... Aprovado na Comissão de Relações ExteriofeS parecer concluindo por audiência prévia ·ao Estado Maior das Forças Armadas.
27-5-81 ;____Aprovado nã. ComissaO-:de. RelaçOes Exte-riores (sem a-s íriforinações sõlícitadas) Parecer favorâvel.
(Dependendo de parecer da Comissão de Segurança

Nacio~al)
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12~11~81 -Aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça (ouvido o Ministêrio das Relações Exteriores),
- parecer peJa constitucionalidade e juridicidade.
16-6-82- :'_\provado na Comissão de Minas e Energia
parecer favorável.
(Dependendo de parecer da Comissão de Segurança
Nacional)

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao último orador inscrito, Senador Mauro Borges.

O SR. MAURO BORGES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores~
Tenho recebido constantes apelos dos moradores do
Novo Gama, cidade localizada na região geoeconômica
de Brasília, mas pertencente ao Estado de Goiãs, no sentido de que usasse da tribuna do Senado para tratar da
questão das casas financiadas pelo BN H. Os moradores
daquela localidade, ante o grave problema que ãfetR a
grande maioria dos adquirentes de casa própria através
daquele órgão, organizaram~se em umã comissão, que
vem tentando, por todos os meios, buscar as providên~
cias cabíveis para resolver a situação.
As casas, além de apresentarem defeitos, como racha~
duras, mofos, com péssimo materilll empregâdO, tein um
preço de prestação mensal tão elevado que torna prati~
camnete impossível continuar a ali residir.
Levantamentos têm sido feitos atestandO o estado des~
tas edificações para sensibilizar -a opinião pública, atra~
vês dos órgãos de imprensa. Mas, infelizmente, apesar
das inúmeras matêrias publicã.das na imprensa escrita ou
pelo vídeo das televisões, nada de concreto atê hoje foi
obtido.
Por isso, recorreram a mim estes moradores na certeza
de que, se uma denúncia fosse feita da tribuna do Senado
e encaminhada, atê o Ministro do Interior, tudo ficaria
mais fácil.
E nesse sentido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
venho apelar ao Senhor Ministro Mário Andreazza para
que perca um pouco do seu tempo e olhe para a situação
dos habitantes daquela comunidade. Inclusive estou
aproveitando a oportunidade para, desta tribuna, fazer
público o encaminhamento que ora faço de um memorial redigido por aqueles moradores e destinado àquela
autoridade.
Espero que S. Ex' se mostre sensível às necessidades
daquela gente sofrida e determine as providências que o
caso requer.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais
havendo que tratar, vóu encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de a-maiüiã-, i seguiltte
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 13, DE
1979
(N~> ll/79, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, CienH_fica e Técnica entre o_ GOverno da RePública
Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em Brasília, a lO de
janeiro de 1979.
Andamento: 21~6~79- Lido em plenário e despachado às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e
de Educação e Cultura.
7_~11-79- ~právado na Comissão de Relações Exteriores parecer favorável.
27~3-80- aprovado na Comissão de Economia parecer favorável.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação e
Cultura)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE
1979
(N~> 25/19. na: Câmar_a dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnico~
Científica e Tecnológica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Jamairia Ãrabe Popular Socialista da _Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho de
1978.
Andari'let1to: 26-9-79- Lido em plenário e despachado às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e
de Educação e Cultura.
7~11-79- Aprovado na Comissão de Relações Exte~
riore parecer solicitando audiência junto ao Poder Executivo.
27-5-82- Aprovado na Comissão de Relações Exteriores (sem as informações solicitadas ao Poder Executi~
vo), parecer favoráveL
25~8~82- Aprovado na Comissão de Economia pare~
cer favorável.
2-12~82- Aprovado na Comissão de Educação e Cul~
tura parecer favorável.
4~12-82 Lidos em plenário os pareceres n~>s 981CRE, 982~CRE, 983~CE e 984-CEC, ficou aguardando
ínclusão em Ordem do Dia.
4

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 33, DE
ORDEM DO DIA
A) Matérias incluídas em Ordem do Dia para que o
Plenário delibere se devem ter prosseguimento.
(§ li' do art. 368 do Regimento Interno.)
l

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 4, DE
1979
(NI' 1/79, na Câmara dos Deputados)
Ratifica o texto da convenção sobre a proibição do
uso militar Ou hostil de técnicas de modificação ambiental, assinado pelo governo brasileiro em Nova Yorque,
em 9 de novembro de 1977.
Andamento: 26~4-79 - Lido eni plenárío e despacha~
do às Comissões de Relações Exteriores e de Segurança
Nacional.

1980
(N9 55/80, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina para o desenvolvimento e a aplicação dos usos paclficos da energia iludear, celebrado
--em Buenos Aires, a 17 de maio de 1980.
Andamento: 4~ 12-80- Lido em plenário o despacha~
do às Comissões de Relações Exteriores, de Minas e
Energia e de Segurança Nacional.
IY-4-81- Aprovado em plenário o Requerimento n'
42, de 1981, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando audiência preliminar da Comissão de Constituição
e Justiça.
13~5~81- Aprovado na Comissão de Constitu~ção e
Justiça parecer concluindo por audiência prêvia ao Ministério das Relações Exteriores.

B) Matérias em tramitação normal
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl'
183, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'~ 1.098, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte
a elevar em Cri 29.364.200,00 (vinte e nove mHhões, tre~
zentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.099, de 1981 e 206, de 1983,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jutidicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra~
c mos~ e
-de Finanças (audiência solicitada em plenário), de~
clarando que a matêria foge à sua competência regimen·
tal.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~
mara n~' 107, de 1982 (n<?5.431(81, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que auto~
riza a incorporação da Faculdade de Serviço Social da
Fundação Vida! Ramos, à Universidade Federal de Santa Catarina, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob nos 217 e 218, de
1983, das Comissões:
-de Educação e Cultura; e
-de Finanças,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.
(Lel•anta-se a sessão às /8 horas e 58 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE'
N' 76, DE 1983
O Presidente do Sen~do 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 nl' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n'i' 130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
de Maria Helena Ruy Ferreira para o emprego de Asses~
sor Têcnico. com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de li' de fevereiro de
1983, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
José Ignácio Ferreira.
Senado Federal, 25 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
No 17. DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele~
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nl' -2, de 1973, e à vista do dispostO na
Resolução nl' 130, de 1980, resolve autorizar a çontra~
tação, sob o regime: jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
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de Chaim Welczer para o emprego de Assessor Técnico,
com o salârio mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 1~> de maio de 1983, com lotação e
exercício no Gabinete do Senador Passos Pôrto.
Senado Federal, 25 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.
PORTARIA No 14, DE 1983,
DO DIRETOR-GERAL DO SENADO
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de sua
competência regulamentar e com base no disposto nO
art. 2~> da Resolução n'i' 117, de 1980, resolve revogar as
Portarias n9s 409, de 30-10-80 e 110, de 14-05-81.
Senado Federal, 25 de maiO de 1983. - Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral.
ORDEM DE SERVIÇO No 001/83 DO DIRETQRGERAL
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regulamentares e com base no que dispõe o
art. 215, Parágrafo único, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve:
1~> Delegar as seguintes competências:
I -Aos Di retores de Seçretada, da Assessoria e ao
Consultor-Geral no que tange aos órgãos que lhes são_
subordinados:
a- Encaminhar, para anotação nas fichas funcionais,
alterações diversas.
b - Autorizar afastamerltõs ·nos termos dos artigos
418 e 419 do Regulamento Administrativo.
c- Prover a lotação e desligar servidores.
d- Designar e dispensar servidores de função gratificada.
-e- Autorizar, previamente, as escalas de férias e o
gozo de períodos de __r_ecess_o acumulados.
f- Abonar faltas justifiCadas, até oiüf por mêS, e autorizar licenças na forma prevista no ã.rt.- 374, item IV,
do Regulamento Administrativo.
g- Encaminhar as freqüências -qUinzenais e as relações referentes a pagamentos _de quaisquer servidores
extraordinários.
l f - Ao Diretor da Secretaria Administrativa para,
em caráter supletivo, despachar todos os assuntos compreendidos nos proc-edimentos de rotina administrativa,
salvo os que impliquem em relacionamento direto com a
Comissão Diretora ou que, no âmbito do ordenamento
de despesa, excedam ao limite estabelecido no item 11' do
Ato n~" 72, de 1983, -do Presidente do Senado Federal.

21' Os diretores a que se-refere a presente Ordem de
Serviço encaminharão às Sub_s~çretaria de Pessoal e Financeira, por intermédio da Seção de Protocolo Administrativo, os expedientes comJ)reendidos_no âmbito de
suas competências,
31' Se a Subsecretaria de Pessoal, na hipótese do it"em
anterior, manifestar dúvída sobre a execução de qual~
quer medida que lhe seja encaminhada, poderá solicitar
do órgão de origem os esclarecimentos e retíficações res.~
pectivos e, na hipótese de persistir a dúvida, submeter o
assunto, com parecer prévio da Consultaria-Geral, ao
Diretor~Geral.

49 I -A freqüência do pe.c;soal lotado nos Gabinetes
dos Senhores Senadores deverá ser encaminhada, pela
Seção de Protocolo Administrativo, à Subsecretaria de
PessoaL
II - Em todas as matérias relativas a ordenamento de
despesas, deverá ser observado, pela Seção de Protocolo
AdministrativO, o que consta no Ato n~" 72, de 1983, do
Presidente do Senado.
Senado Federal, 25 de maio de 1983.- Aiman Nogueira da Gama, - Diretor-Geral.
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-ORDEM DE SERVIÇO INTERNA No 01, DE 1983
O Diretor da Secreta~ia Administrativa, ~o uso das
competências que lhe foram çielegadas pelo Senhor
Diretor-Ge-ral do Senad~ Federal, nos termos da Ordem
, de 1983, resolve delegar à Diretora
de Serviço nQ
da Subsecretaria de Pessoal as seguintes atribuições:
l•)- Expedir portarias de lotação e desligamento,
após autorização do Diretor-Geral e dos Diretores das
SecretariaS;
2•)- Assinar as alterações e anotações_ das carteiras
de trabalho, salvo as relativas à admissão e demissão de
servidores;
3•)- Expedir declarações funcionais, de residência,
de nível de escolaridade, etc.;
4•)- Receber os boletins quinzenais de frequênciaS
dos órgãos da Casa;
S•)- Despachar os pedidos de concessão de saláriofamília, nos termos da lei, e proceder, de ofício ou arequerimento do interessado, ao cancelamento das conces~
sões_; 6•)- Anotar nas fichas funcionais dos servidores
os diplOmas os certificados de conclusão de-cursos e dê
participação em seminários, congreSSos, conferências,
etc., à vista de documentação comprobatória;
7•)- AVerbar O temp-o de serViço dOS serVidores, con~
figurada a existência de direitci;

e

8•)- Expedir carteiras funcionais e credenciamentos;
9-~)- Expedir comunicação de desligamento de lo~
tru;ão solicitado pelo Diretor competente;
1O•) - Proceder às anotações e çomunicações de
férias, de acordo com as escalas fixadas pelos Diretores
dos respectivos órgãos de lotação;
II•)- Anotar o gozo de períodos de recesso acumula~
- dÕs, de acordo cpm as autorizações_dQS Diretores do órgão de lotação do servidor;
12')- Anotar as licenças à gestante e para tra:tarrien"to
de saúde, devidamente autorizadas pela SAMS.
Senado Federal, 25 de maio de 198_3.- Luiz do Nascimento- Monteiro, Diretor da Secretaria Administrativa.
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
46~

Reunião do Conselho de Supenisão do PRODASEN

Aos dez dias do mês de dezembro de mil novecentos e
oitenta e dois,- às 16:00 Horas, na sala de reunião da
Diretoria-Geral do Senado Federal, reúne-se o Conselho
de Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência_do Dr.
Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral do Senado
Federal e Vice-Presidente do Conselho. Presentes os Senhores Conselheiros Dr, Pedro Cavalcanti D'Albuquerque Netto, Dr. Nerione Nunes Cardoso, Dr. Luiz Carlos
Lemos de Abreu e Dr. Oscar Dias.Janiques. Abrindo-os
trabalhos, o Senhor Presidente, em exercício, indaga dos
presentes sobre a necessidade de ser feita a leitura da Ata
da reunião anterior, tendo em vista que a mesma foi distribuída com antecedência, OS Senhores Conselheiros
dispensam a leitura da mesma que, colocada em votação,
é aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente colQ-_
ca em apreciação o segundo item da pauta, o processo
PD-0515/82-5, que trata do relatório mensal orçamentário e financeiro do PRODASEN~ do rriês de outubro
de 1982, Após a leitura do parecer do relator, Conselhei~
io Luiz Carlos Lemos de Abreu, favorável à aprovação,
é o ffiesmo aprovado por unanimidade,- Passa-se, então,
ao terceiro item da pauta, o processo PD-0229/8"2-2, referente à Proposta Orçamentária do FUNDASEN, para
o exercício de 1983. Novamente a palavra é concedida ao
Conselheiro Luiz Carlos Lemos de Abreu, que lê seu pa~
recer, concluindo favoravelmente à aprovação da referida proposta. Colocado em discussão e não tendo quem o
queira discutir, é o parecer do relator submetído à votação, sendo aprovado por unanimídade, devendo o pro-
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cesso ser encaminhado à apreciação da Egrégia Comissão Diretora para sua aprovação. Dando continuidade,
o Senhor Presidente passa ao quarto item da pauta, o
processo PD-0144/77~0, referente à alteração do Ato n'i'
S/77, que ~stabelece a Tabela de Preços a serem cobrados pelo PRODASEN pelos serviços que presta aos
usuários externos. Na exposição feita pelo DiretorExecutiv_o, a resPeito do aSsunto, ficam evidenciados os
seguintes pontos: I -que a fórmula de reajuste utilizada
pelo PRODASEN, por força da redação dada ao Ato n'i'
5/77, faz com que os reájustes ocorram considerando
apenas a variação da ORTN de apenas 10 (dez) dos
12(doie) meses do ano; 2- face a esse fato, relatado aci~
ma, os-preços cobrados pelo PRODASEN encontram~se
defasadoS em 34;47% (trinta e qUatro vírgula quarenta
sete por centO).-Após prolongados esclarecimentos por
parte do Diretor-Executivo e do Conselheiro LuizCarlos
Lemos de Abreu, o Conselho resolve autorizar por una~
nlmidãde; através de Ato próprio, a alteração do Ato- fi95/77 d_ecidindo, airida, que a próxima Tabela de Custos
de Serv(ços pre5tados pelo PRODASEN: a-vigir a partirde 11'~1-83, abs_orverá, além do percentual semestral, de
variação da ORTN, o percentual de 34,47% (trinta e
quatro virgula quarenta e sete por cento) não considera~
do em face da sistemâtica anterior prevista no Ato.
Passa~se ao quinto item da pauta, o Processo PD0263/82-6, relativo à alteração dos Iímites ticitatór~os
previstos no Regulamento do 'f'RODASEN, de forma a
torná-los compatíveis com a Lei n'i' 6.946. O assunto, jã
apreciado anteriormente pelo Conselho de Supervisão, é
apenas formalizado ao Conselho que, resolve, em vista
do fato de que a Lei n9 6.946 estabeleceu limites superiores-aOs previstos-no Regulamento do PRODASEN e de
que a alteração do mesmo é função específica da Comissão Dir~tora, propor à Egrégia Comissão Diretora do
Senado Federal a minuta de Ato, constante do processo.
Essa decisão é adotada por unanimidade dos presentes.
Prosseguindo, o Senhor Presidente submete à apreciação
o sexto _item da pauta, relativo à adequação do sistema
de remuneração dos Diretores do_PRODASE.N, de forma--a tornâ-lo compatível com os valores de remuneração dos Diretores do Senado Federal. Este assunto, jã
antt:riormente de.batido pelq Çqr.selho de_ Supervisão,
el]l reunião anterior,_ teve a d_ecisão de encaminhamento
da proposta de alteração do Ato n~' 20/79 à Egrégia Co_mjssão Di_r,;:toca. Contudo, em vista do procedimento
adotado no Centro Grâflco do Senado Federal - CEGRAF, devidamente autorizado pelo Presidente do
Conselho de Supervisão daquele Órgão, e após longos
debates, o Conselho decide alterar o Plano de Pessoal do
PRODASEN, permitindo que os ocupantes de Empregos em Comissão recebam o pagamento por horas ex~
tras, com a autorização do conselho de Supervisão, baixando pa~a isso o respectivo Ato. O Conselho, em carâ-ter excePcion~l, .considerando o fato de que os Dfretores
c!o PRODASEN vêm recebendo remuneraç&o-íiiferior a
dos técnicos que dirigem e inferior, também, ao próprio
nível de remuneração dos Diretores do Senado Federal,
que conforme descreve a Ata da Comissão Diretora do
dia 24-4-79 "seriam equipara<!_os salarial mente aos Diretores do Senado Federal", através do Ato N9 20/79, resolve unanimemente autorizar ao Diretõi"~Executivo o
pagamento de horas-extras, aos ocupantes dos cargos
DAS do PRODASEN em consonância com a situação
adotada para o Centro GráfiCo do Senado Federal CEGRAF. Fica entendido que, dada a excepcionalidade
da medida, deverâ a mesma ser revista, após a adoção
pela Comissão Diretora de sistemática capaz de equiparar os salários dos DAS do PRODASEN com os do Senado Federal, conforme já -proposto no Processo PD-0535/Sb--6, -e encaminhado à apreciação daquela Egrégia
Comissão. A decisão é aprovada por unanimidade dos
presentes. O Senhor Presidente passa, em seguida, ao sétimo item da pauta, constante_ da _correspondência do
Diretof-Executivo CT-DEXJSEN-462/82, em que este

e
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solicita autorização para o pagamento, conforme procedimento adotado nos anos anteriores, de uma Gratificação Natalina aos servidores do PRO DAS EN. Após esclarecimentos e discussões, o Conselho aprova por unanimidade a concessão da referida gratificação, nas mesmas condições em que foi concedida aos demais funcionários do Senado Federal e do CEGRAF. O Senhor Presidente coloca em apreciação o oitavo item da pauta,
Processo PD-534/82-0, preenchimento da Função em
Comissão do cargo de Coordenador da Coordenação de
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-Programação - CPR. Conforme o estabelecido no inciso VI~ do artigo 14 do Regulamento do PRODASEN
aprovado pelo Ato n9 19, de 1976 e a sua nova redação
dada pelo Ato n~' 4, de 1982, ambos da Comissão Diretora do Senado Federal e devidamente instruído pelo
Diretor-Executivo do Órgão, é feita a indicação do Sr.
Luiz Roberto Daisson Santos para ocupar o mencionado cargo. Colocado em votação, é aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente franqueia a palavra a quem queira usá-la, mas nada existindo

Quinta-feira 26 . 2005 ·

Por parte dos presentes o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião. E, para constar, eu Ana Maria Merlo
Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a
presente Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente e
demais membros do Conselho. Brasnia, 10 de dezembro
de 1982. - Aiman Nogu~ira da Gama, Presidente do
Conselho de Supervisão do PRODASEN em Exercício
-Pedro Cava/canti D'Albuquerque Netto- Luiz Carlos
Lemos de Abreu- Nerione Nunes Cardoso- Rui Oscar
Dias Janiques.

República Federativa do Brasil
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SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 1983

CAPITAL FEDERAL

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. :55, § 19 da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente. promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1983

·•

Aprova o texto do Decreto-lei nQ 1.993, de 29 de
dezembro de 1982, que ••reajusta os atuais Valores
de vencimentos, salários e proventos dos servidores
civis do Distrito Feâeral, bem como os das pensões
e dâ outras providências":
Artigo único. f: aprovado o texto do Decreto-lei n•
1.993, de 29 de dezembro de 1982, que ''reajusta os
atuais valores de vencimentos, salários e proventos dos
servidores civis do Distrito Federal, bem como os das
pensões e dá outras providências".
Senado Federal, 26 de maio de 1983. - Nilo Coelho.
Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
!.-ATADA 76•SESSÂO, EM
26 DE MAIO DE 1983

seguro de acidentes do trabalho a
cargo do INPS.

1.1 -ABERTURA

1.2.3 - Comunicação da Liderança do PDS na Câmara do,_ Depu-

1.2- EXPEDIENTE

tados

1.2.1 Mesa

Parecer encaminhado i

1.2.2 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n11
103/83, de autoría do Sr. Senador
Itamar Franco, que exclui dos vencimentos tributáveis as ·quantias
pagas a titulo de representação, e
dâ outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n~>
104/83, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, que assegura ao locatárie- responsável pele pagamento da quota-parte relativa a despesas comuns do condomínio o direito de participar das assemblêias.
- Projeto de Lei do Senado n~'
105/83, de autoria do Sr.-Senador
Álvaro Dias, que suprin1e dispositivo da Lei n~> 6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o

- De substituição de membro
em comissão mista.
1.2.4 - Requerimento
- N9 674/83, de autoria do Sr.
Senador Itamar Franco, solicitando informações ao Poder Executivo relativas ao Projeto de Lei do
Senado n'~ 110/82. Deferido.
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR CARLOS LIRA Apreciação da atual conjuntura nacional.

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Reajustamento das prestações dos mutuáriOs do SisterUa
Fina_ncelro _da Habitação.
SENADOR ITAMAR FRANCO
- Reiteração de pedido de informações de S. Ex' ao Poder Executi-

vo.

1.2.6 - Leitura de projeto
Projeto de Resolução n~"
47/83, de autoria do Sr. Senador
Henrique Santillo, que dá nova redação ao Item XI do art. 16 e à alínea •)" do art. 419 do Regimento
Interno.
l.2.7 - Comunicação da Presidência
-Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Resolução n"'
47/83, lido anteriormente.
1.2.8 - Requerimento
- N~' 674/83, de autoria do Sr.
_ Senador Milton Cabr~:tl, de dispenSa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de
Lei da_ Câmara n9 9/83, oue concede pensão especi~Í a Ôom José
Newton de Almeida Baptista, e dá
outras providências, a fim de que
figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte. Aprovado.
1.2.9 - Comunicação
- Do Sr. Senador Carlos Lira,
que se a~sentará do País.

Faço saber qu-e- o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 44,_ inciso I, da Constituição; e eu, Nilo
-CoelhO, Presid~nte do Senado Federal, p(offiulgo o sCguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1983
Aprova o texto do Protocolo para a Sexta Prorro~
gação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de
1971, assinado pelo Governo brasileiro em Washington, a 28 de abril de 1981.
Art. l'~ É aprovado o texto do Protocolo para a Sexta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, assinado pelo Governo brasileiro em
Washington, a 28 de abril de 1981.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de maio de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente~

PROTOCOLO DE 1981 PARA A SEXTA PROR!Ú)GAÇÂO DA
CONVENÇÃO SOBRE O COMERCIO DO TRIGO
DE 1971
Os Governos partes neste Protocolo:
Considerando que a Convenção sobre o Comércio do
Trigo de 1971 (doravante denominada "a Convenção")
do Acordo Internacional do Trigo de 1971, que foi pro r-
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1.2.10 dência

Comunlc:açilio da Presi-

--Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa.
1.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Decreto Legislativo n94/79 (n.,l/79, na Câmara dos
Deputados), que ratifica o texto da
convenção sobre a proibição do
uso militar ou hostil de técnicas de
modificação ambiental, assinado
pelo Govern? brasileiro em Nova
Iorque, em 9 de novembro de 1977,
Aprovado o prosseguimento de sua
tramitação, após usar da palavra o
Sr. Itamar Franco.
- Projeto de Decreto Legislativo n9 13(79 (n9 11/79, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnic"a e'ntre
o Governo da República Federativa do Brasil e o GOVerno Militar
Federal da República Federal da
Nigéria, assinado em Brasi!ia a lO
de janeiro de 1979. Aprovado o
prosseguimento de sua tramitação.
- Projeto de De_cret_o Legislativo n9 24/79 (n9 25/79, na Câmara
dos Deputados), que aprova _o texto do Acordo de Cooperação
Técnico-Científica e- Tecnológica
entre o Gove-fno da RepúbHca Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho
de 1978. Aprovado o prosseguimento de sua tramitação.
- Projeto de Decreto Legislativo n_9 33/80 (n9 55/80, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação entre
o Governo da República Federativa do BrasH e o Governo da República Argentina para o desenvolvimento e a aplicação dos usos
pacíficos da energia nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de
maio de 1980. Aprovado o prosseguimento de sua tramitação.

- Projeto de Resoluçã9 n9
183}83, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Norte a
elevar em Cr$ 29.364-.200,00, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
- Projeto de Lei da Câmara n9
107/82 (n~ 5.431/81, na casa de_origem), de iriiCiativa do Senhor Pre- _
sidente da República, que autoriza
a incorporação da Faculdade de
Serviço Social, da Fundação Vida!
Ramos, à Universidade Federal de
Santa Cahlrina--:- APrOVado. À
sanção.

1.4 - DISCURSOS APÓS A
ORDEM DO DIA
SENADOR PASSOS PORTO
--Situação dos cultivadores ae
maracujá e de fumo, em Sergipe.
SENADOR FÁ!J/0 ~LUCENA
- Empobrecimento das regiões
Norte e No_rdeste. Título de ."Industrial do Ano" concedido ao jornalista- Humberto Calderaro Filho
pela Federação das Indústrias do
Estado do Amazonas.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Posse do Dr. Camillo
Calazans na Presidência da Associação Latino-Americana de Instituciones Financeiras de Desarrollo
-ALIO E.
1.5 - COMUNICAÇÃO DA
PRESIDENC!A
Têiriüno do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de
Resolução n9 43, de 1983.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 77•SESSÃO; EM
26 DE MAIO. DE 1983
2.1 - ABERTURA
2.2 -

EXPEDIENTE

rogada em·virtude de Protocolo, em 1979, .expira em 30
de junho de 1981,
Convieram no seguinte:
ARTIGO I
Prorrogação, expiração e término da Convenção
Com as restrições do disposto no Artigo 2 deste Protocolo, a Convenção peimanecerã eri1 Vigor entre as Partes
deste Protocolo atê 30 de junho -de 1983, ressalvando-se
que, se um novo_Acordo Internacional sobre o Trigo entrar em vigor antes de 30 de junho de 1983, este Protocolo permanecerá em vigor somente até a data da entrada
em vigOr do novo Acordo.
ARTIGO 2
Disposições inoperantes da Convenção
As seguintes disposiçõeS- da_ Convensão deverão ser
consideradas inoperantes a partir de 19 de julho de 1981:
a) parágrafo 4 do Artigo 19;
b} Artigos 22 a 26 inclusive;

2.2.1 à Mesa

Pareceres encaminhados

2.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n9
9/83 (n9 4j83, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que concede pensão
especial a D_om José Newton de Almeida Baptista, e dá outras providências. Aprovado. Ã sanção.
Projeto de Resolução n'
40/83, que suspende a execução_do
~t. 207 do, Código Tributário do
Município de Planalto, Estado de
São Paulo, com a redação dada
pela Lei Municipal n9 41, de 14 de
agosto de 1977. Aprovado. À Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução nli
42/83, que suspende a execução do
art. 3~0, da Lei n9 782/67, do Município de Paraguaçu Paulista Estado de São Paulo_, Aprovado. Ã
Comissão de Redaçào.

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
3 - DISCURSOS PROFERIDOS EM. SESSOFS ANTERIORES

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão de 25-5-83.
Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de 25-5-83.
Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 25~5-83,
Do Sr. Itamar Franco, pronunciado na sessão de 18-5-83.
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ARTIGO 4
Fina.nca.s
A contribuição inicial de qualquer membro exportador ou importador que adira a este Protocolo na forma
do parágrafo l(b) do seu Artigo 7, será fixada pelo Conselho com base nos votos que lhe serão atribuídos.e no
período remanescente do corrente ano-_safra, porém as
contribuições estabelecidas para outros membros exportadores_ e importadores para o corrente ano-safra não serão alteradas.
ARTIGOS
Assinatura
Este Protocolo estará aberto a assinatura em
Washington, de 24 de março de 1981 até e inclusive 15 de
maio de 1981, pelos Governos dos pafses partes da COnvenção em sua forma prorrogada em virtude do Protoco~
lo de 1979, ou tidos prOvisoriamente como partes da
Convenção em sua forma prorrogada em virtude do Protocolo de 1979, em 6 de março de 1981, ou que sejam
membros das Nações Unidas, das suas Agências especia·
liazadas ou da Agência InternaciOnal da Energia Atômi·
ca, e estejam relacionados no Anexo A ou no Anexo B
da Convenção.
ARTIGO 6
Ratificação, Aceitação ou Aprovaçao
Este Protocolo estará sujeito a ratificação, aceitação
ou aprovação por cada um dos Governos signatários, em
conformidade com seus respectivos procedimentos constitucionais. Os instrumentos de ratificação, aCeitação ou
aprovação serão depositados junto ao Governo dos Estados Unidos da América, -em data não posterior ao dia
30 de junho de 1981, ressalvando-se que o Conselho
pode conceder uma ou mais prorrogações de prazo a
qualquer Governo signatário que não tenha depositado
seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação
até essa data.
ARTIGO 7
Adesão
Este Protocolo estará aberto à adesão:
até 30 dejuho de 1981 pelo Governo de qualquer
membro relacionado no Anexo A ou B da Convenção
nessa data, ressalvando-se que o Conselho pode conce-der uma ou mais prorrogações de prazo a qualquer Governo que não tenha depositado seu instrumento nessa
data, e,
h) depois de JO de junho de 1981 pelo Governo de
qualquer membro das Nações Unidas, de suas Agências
especializadas_ ou da Agência Internac!onal de Energia
Atômíca, nas condições que _o Conselho considerar apropriadas por não menos de dois terços dos voto_s emitidos
pelos membros exportadores e dois terços dos votos emi~
tidos pelos membros importadores.
2.
A adesão efetuar..:se--ã através do depósito de
um instrumento de -adesão junto ao Governo dos Estados Unidos da América.
3.
Quando, para fins da aplicaçãO da Convenção e
deste Protocolo, for feita referência a membros relacionados no Anexo A ou B da Convenção, qualquer
membro cujo Governo tenha aderido à Conv~nção nas
condições prescritas pelo Conselho, ou a este Protocolo
em conformidade com o disposto no parãfrafo 1. (b) deste Artigo, será considerado como estando relacion~do
no Anexo apropriado.
1.

a)

4-

MFSA DIRETORA

5 - LIDERES E VICELIDERFS DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES pERMANENTES

c) parágrafo I do Artigo 27;
d} Artigos 29 a 31 inclusiv~

ARTIGO 3
Definição
Qualquer referência neste Protocolo a um ''Governo"
ou "Governos" será interpretada como incluindo reierência à Comu·nidade Econômica Européia (doravante
denominada "a Comunidade"). Conseqüentemente,
qualquer referência neste Protocolo à .. assinatura", "depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação ou
aprovação", "instrumento de adesão" ou ..decliiração de
aplicação provisória" por um Governo, deverá, no caso
da Comunidade, ser interpretada como incluindo assinatura ou declaração de aplicação provis6ria em nome da
Comunidade pela sua autoridade competente e o depósito do instrumento requerido pelos procedimentos institucionais da Comunidade para a conclusão de um Acor-•
do Int~rnacional.

ARTIGO 8
Aplicação Provisória
Qualquer Governo signatário poderá depositar junto
ao Governo dos Estados Unidos da América uma declaração de aplicação provisória deste Protocolo. Qualquer
outro Governo qualificado para assinar este Protocolo
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ou cujo pedido de adesão .seja aprovado pelo ConselhO
poderá também depositar junto ao Gov_erno dos Estados
Unidos da América uma aCclaração de aplicação provi·
sória. Qualquer Governo que deposite tal declaração
aplicará provisoriamente este Protocolo e será p~o_viso·
riamente considerado parte do mesmo.

ARTIGO 9
Entrada em Vigor
I. Este Potocolo entrará em vigor em {9 de julho de
1981 se, em 30 de junho e 1981, os GoYer"nos represen~
tando membros exportadores que detenham pelo menos
60% dos votos indicados no Anexo a e representando
membros importadores que detenham pelo menos 50%
dos votos indicados no Anexo h, ou que tivessem detido
tais votos em 30.de juq.ho de {981, caso fo_s_sem parte na
Convenção naquela data, tenham depositado instrumentos de ratificaçà"o, aceitação, aprovação ou adesão, ou
declaração de aplicação provisória, em -conformidade
com o disposto nos artigos 6, 7 e 8 deste Protocolo.

2.

Se este Protocoio nã.o entrar em vigor de acordo
~om o disposto no parágrafo l deste Artigo, os Governos que tenham depositado instrumentos de ratificação,
aceitação, aprovação ou ádesão, ou d~laração de aplicação provisória; poderão decidir por concenso que o
mesmo entre em vigor entre aqueles Govenros que -tenham depositado seus instrumentos de retificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou declarações de aplicação
provisória.

ARTIGO 10
Notifica~o

pelo Gol'erno Depositário.

O Governo dos Estados Unidos da América na qualidade de Governo depositáiio "i10tífiCará todos os Governos signatários ou adererites de cada assina"tura, ratÍficação, aceitaçãO; aprovaÇão,-a-plic-aÇão provis6ria e adesão a este Protocolo, bem como de cada notificação e
aviso recebido na forma do Artigo 27 da Convenção e de
cada declaração e notificaÇão recebida na forma do Artigo 28 da Convenção.

ARTIGO 11
Côpia Autêntica do Protocolo
Logo que possível, após a entrada em vigor deste Protocolo, o Governo depoSitáfio remeterá uma cópia aUtêntica deste Protocolo nas línguas inglesa, francesa, russa e espanhola ao Secretário Gerar-das Nações Unidas
para registro de acordo_ com o Artigo I02 da Carta das
Nações Unidas. Quaisquer emendas a este Protocolo deverão ser comunicadas da mesma forma.

ARTIGO 12
Relação do Preâmbulo com o Protocolo
Este Protocolo inclui o Preâmbulo dos Protocolos de
1981 instituídos para a Sexta Prorrogação da Convensão
sobre o Comércio do Trigo de 1971 e para a Primeira
Prorrogação da Convenção sobre Ajuda Alimentar de
1980, que c_onstituem o Acordo Internacional do Trigo
de 1971.
Em Testemunho do quê os abaixas--assinados, devidamente autorizados para este fim por seus respectivos Governos ou autoridades, assinaram este Protocolo nas datas que aparecem ao lado de suas assinaturas.
Os textos deste Protocolo nas Uriguas inglesa, francesa, russa e espanhola são igualmente autênticos. Os oii-

ginais serão deposítados junto ao Governo dos Estados
Unidos da América., que transmitirá cóPia~ autênticas do
mesmo a cãdã pãrte signatária ou aderente e ao Secretário Executivo do Conselho.
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Art. 3~t Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Fe?eral, 26 de maio de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.

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

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art._42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 234, DE 1983
RESOLUÇÃO N• 236, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Poxorêo, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seicentos e sessenta e oito mil, trezentos e cinqüenta e oito cruzeiros e setenta e três centavos).
Art. 111 S a Prefeitura Municipal dePoxoréo,_ Estado
de Mato Grosso, nos termos do art. 211 da Resolução n~t
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seicentos e
sessenta e oito mil, trezentos e cinqUenta e oito cruzeii'os
e setenta e três ce_ntavos), correspondentes a 50.897,94
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de CrS
1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e
quatorze centavos), vingente em abril/82, junto à Caixa
Ecoriõiníca Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinadas à construção de lavanderia e de mercado
públicos, implantação de meios-fios e sarjetas, e aquisição 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 cJata de
sua publicação.
Senado federal, 26 de maio de 1983.- Nilo Çoelho,
Presidente.

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

RESOLUÇÃO N• 235, DE 1983
Autqriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a contratar empréstimo externo no valor de
USS 20,000,000.00 (finte milhões de dólares ameri~nos) destinado ao Programa de Investimentos do
Estado.
Art. 111 E! o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte autorizado a realizar, com a garantia da União,
uma operação de empréstimo externo rio valor de tiSS
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o
equivalente em outras moedas, de principal, junto a gru~
po financiador a ser indicado sob a .orientação do Minis-tério da FS?enda e do Banco Central do Brasil, a ser utilizado no Programa de Investimento do Estado.
Art. 211 A operação realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições crediticias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fa~enda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos_ do item II do art. 111 do Decreto n~t74.157, de6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgão encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 0
disposto na Lei Estadual n~t 4.820, de 28 de junho de
197~, autorizadora da operação.

Autoriza a Prereitura Municipal de Ponte Nova,
Estado de Minas Gerais, a co11tratar operação de crédito no l'alor de CrS 433.786.500,00 (quatrocentos e
trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e
quinhentos cruzeiros).
Art. 111 É-a Prefeitura municipal de Ponte Nova, Estado de Mi nas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n'il 93, de 1t de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
de _CrS 433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cruzeiros), correspondentes a 350.000 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 outubr0/8I",junto à Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à
construção de 1.000 (mil) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessârías, naquele MunicíPio, obedecidas as condições admítidaS pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 237, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio Luis, Es-tado do Maranhão, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte e
cinco milhões, quarent11 e três mil, cento e cinqüenta
cruzeiros).
Art. tr/ É a Prefeitura Municipal de São Luis, Estado do Maranhão, nos termos do art. 211 da Resolução
nll 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêditQ no valor de Cr$
725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cinqUenta cruzeiros), correspondentes. a 585J)QO UPCs, considerado o valor nominal da
UPC de C"rS 1.239,39 (um mil duzentos e trinta e nove
cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S.A., este na qualidade de agente financéiro 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.
Senado Fe?eral, 26 de maio de 1983.- Nilo Coelho.
Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da COnstituição, e "eU, Nilo Coe-lho, Presidente, promulgo a seguinte
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E lido o seguinte

EXPEDIENTE

RESOLUÇÃO N• 238, DE 1983
Suspende a execUção da Lei n~' 570, de 13 de dezembro de 1977, do Município de lbirá, no Estado de
São Paulo.

Artigo único. É: suspensa, por incó-n.Stituêiõ"rialiaaae; nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 9 de abril de 1981, nos autos do
Recurso Extraordiriário n~' 92.142-7, do Estado de São
Paulo, a ex._ecução da Lei n~' 570, de 13 de dezembro de
1977,, do Município de Ibirã, naquele Estado.
Senado Federal, 26 de maio de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.
Faço saber que o S_enado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConStituição, e eU, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 239, DE 1983
Autoriza a Prereitura Municipal de Silo Luís, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões,
quinhentos e oitenta e três miJ e quinhentos cruzeiros).
Art. l'>' E a Prefeitura Municipal de São Luís, Esta-_
do do Maranhão, nos termos do art. 29 da Resolução n~'
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a_ contratar operação de crêdito no valor de CrS
81.583.500,00 {oiteiilil e riin milhões, quinhentos e oiten~
ta e três mil e quinhentos cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao DesenVolvimento Social - FAS,
destinada à implantação de um Centro Educacional para
ensino de }I' grau, naquele Município, õbedecidas_as co_ndições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec-tivo processo.
Art. 2'>' Esta Resolução entra: em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 26 de maio de 1983. - Nilo Coelho.,_
Presidente.

Ata da 76' Sessão,
em 26 de maio de 1983
I• Sessão Legislativa Ordinãria
da 4 7• Legislatura
Presidência do Sr. Nilo Coelho e Milton
Cabral.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. ""SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Eunice Michiles Fábio Lucena- Raimundo Parente --Claudionar Roriz- Hélio Gueiros- Alexan-dre Costa- Alberto Silva - João Lobo --Almir Pinto - Martins Filho Milton Cabral - Nilo Coelho - Carlos Lyra- Lqiz
Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- João CalmonJosé Ignácio - Amaral Peixoto - Itamar Franco Murilo Badaró- Alfredo Campos- Benedito Ferreira
-Henrique SantiUo- Mauro Borges- RobertoCam~
pos -José Fragelli- Marcelo Miranda- Álvaro Dias
-Carlos Chiarelli- Pedro Simon- OCtávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença ac_usa o comparecimerito de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a seSsão.
Sob a proteção de Deus iniciamos noSSos trabalhos.
O Sr. 1~"-Secretái'iO procederá à leitura do Expediente.

PARECER
PARECER N• 446, DE 1983
D~

Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n9 9, de 1983, (n~' 4RA, de 1983, na origem), que .. concede pensão especial a Dom José
Newton de Almeida Baptista, e di outras provldênR
cias"~

Relator: Senador José Lins
Trata o referido Projeto de Lei, de proposta que o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Congresso Nacional, nos te_rmos do art. 51 da Constituição, concedendo pensão especial a Dom Josê Newton
de Almeida Baptista.
O Çitado Projeto de Lei ê acompanhado de ExpoSição
de Motivos n9 00161 de 24 de janeirO do ano em curso,
do Senhor Ministro de Estado Chefe do Estado Maior
das Forças Armadas, Tenente-Brigadeiro do Ar Waldir
de Vasconcelos, na qual, tece fundamentadas considerações, que aqui destaco, por julgá-la inteiramente procedente:
"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-officio, ao atíngirem 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, os Capelães Militares, presta por intermédio destes, assistência religiosa, espiritual e
moral aos militares das Forças Armadas e: aos seus
familiares.

3. Investido que foi Dom José Newton de Almeida Baptista, Arcebispo de Brasília em 9 de novembro de 1963, por Decreto emanado da Sagrada
Congregação Consistorial, no cargo de Vigário Cástrense do Brasil, vem desenvolvendo desde então intensa obra de orientação pastoral dos Capelães Mi~
litares, com- vistas ao fortalecimento das tradicionais convicções religiosas do militar brasileiro.
4. A outorga das condecorações das Ordens do
Mérito Naval, Militar e Aeronáutico, no grau de
Grande Oficial, foi o reconhecimento da obra meritória do preclaro Vigário- Castrense por parte das
Forças Singulares.

5. Pelo Aviso n'>' 091, de 22 de outubro de 1982,
o Exm'i' Sr. Ministro do Exército encaminhou a este
Estado-Maior, anteprojeto de lei que concede Pensão ?special ao insigne arcebispo.
6. ~Os Ministros da Marinha e Aeronáutica se
pronunciaram favoravelmente, visto também julgarem ser sua Eminência merecedor do benefício.

7~

-Deixando em breve o eminente :;;acerdote Q
"Govefrio d"a ArqUidioces-e de -Brã.sflia e coilsideran~
do que não possui nenhum amparo dos órgãos pre- videnciários do País, tenho a honra de submeter à
consideração de Vossa Excelência, o anteproji!to de
lei que trata da concessão de Pensão Especial, a
Dom José Newton de Almeida Baptista."
Na Câmara dos Deputados, a proposição foi já aprovada_ em Plenário, estando agora, em tramitação neste
órgão técnico.
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Face ao contido na aludida Exposição de Motivos,
que a mim, me parece justo, sob o ponto de vista humano e social, concluo pelo acolhimento do presente projeto.
Sala da Comissão, 26 de maio de 1983. - Itamar
Franco, Presidente- José Uns, Relator- Octávio Cardoso- José Fragelli- Amaral Peixoto- Jorge Kalume
- Lourival Baptista- Carlos Lyra- Jutahy Magalhães
- ROberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a Mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
I9~Secretário.

S_ã_o lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 103, DE 1983
Exclui dos vencimentos tributáveis as quantias pagas a título de representação e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I~" Não se incluem entre os vencimentos tributáveis para os fins do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza as quantias pagas aos funcionários
póblicos a título de representação, diária ou ajuda de
custo.
Art. 2~" Esta Lei entra em vigor ria data de sua publicação.
Art. 3~" São revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza visa especificamente alcançar os ganhos patrimoniais do trabalho, assalariado ou nãc e do capital. A regulamentação do tributo, entretanto, apre.'lenta inúmeras distorções a começar pelo fato de conceder tratamento mais benéfico aos ganhos de capital.
Abusivamente, vem~se interpretando os rendimentos
auferidos pelos funcionários públicos a título de "representação" como sujeitos ao imposto em tela. Na verda~
de, referida verba destina-se a ressarcir os servidores que
a ela fazem jus das despesas necessárias ao desempenho
da função. Assumem, portanto, caráter nitidamente indenizatório o que seria suficiente para justificar sua exclusão do rol das importâncias tidas por tributáveis.
Cumpre salientar que o próprio Poder Executivo já
encampou tal entendimento ao determinar, por decreto
lei, a exclusão desta vantagem dos rendimentos tributâveis no que tange a magistratura (art. 2'>' do Decreto-lei
n~' 2L019, de 28-3-83). A lei deve dispensar tratamento
-idêntico a todos os que se encontrem em situação semelhante. Nada justifica, desta forma, que os demais servidores públicos mereçam tratamento discriminatório e
penalizante.
A medida ora preconizada visa não Só estabelecer a
equidade de tratamento entre cidadãos brasileiros como
igualmente restituir o verdadeiro sentido do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1983. -Itamar Fran-

co.
LEGISLAÇÃO CITÃD"A

DECRETÜ-LEI N• 2.019, DE28 DE MARCO DE 1983
Dispõe sobre o cálculo de parcelas da remuneraçdo
devida aos mtigistrados e dá outras provtdências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 55, itens II e III, da _Constituição, de~
creta:
Art. !I' A gratificação adicional de que trata o art.
65, VIII, da Lei Complementar n" 35, de 14 de março de
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1979, em relaçãQ aos magistrados de qualquer instância,
serã calculada sobre o vencimento percebido mais a representação, nos percentuais de cinco, dez, quinze, vinte,
vinte e cinco, trinta e trinta e cinco~ respectivamente, por
qUinqüênio de servii;o, neS-te compreendido o tempo de

exercício da advocacia, até o máximo de 15 anos, e observada a garantia constitucional da irredutibilidade.
Art. 2~' Não se inclue entre os vencimentos tributáveis pelo imPosto de renda, a vantagem paga aos magistrados nos termos do§ !9, do art. 65, da Lei Complementar n~> 35, de 14 de março de 1979, respeitado o limite fixado na parte final do § 4~>, do art. 144, da ConstitUição
da República, vedada qualquer equiparação, nos termos
do parãgrafO único, do art. 98, da Carta Magna.
Art. 31' As representações constantes do anexo que
acompanha o Decreto-lei nf 1.985, de 28 de dezembro de
1982, ficam- aumentadas de 20 (vinte) pontos percentuais.
Art. 4~' A despesa decorrente da aplicação deste
Decreto-lei correrá à conta das dotações constantes do
Orçamento Geral da União.
Art. 5~' Este Decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de março de 1983; 162~' da Independência e
959 da República. -JOÃO FIGUEIREDO - Emane
Galvêas - Delfim Netto.

MENSAGEM N• 66, DE 1983-CN
(N'i' 125/83, na origem)
ExcelentLssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do§ )9 do art. 55 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação do
CongreSso Nacio-nal, acompanhado de Exposição de
Motivos dos Senhores Ministros de Estado da FazerldÕ eChefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, o texto do Decreto-lei n'i' 2.019, de 28 de
março de 1983, publicado no Diário Oficial da Uiüão do
dia subseqilente, que "dispõe sobre o cálculo de parcelas
da remuneração devida aos magistrados e dâ outras providências".
Brasília, 1 de abril de 1983. _-_João Figueiredo.

E.M. n• 50/83.
Em 28 de março de 1983.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo projeto de Decreto-lei, que
dispõe sobre o cãlculo de parcelas da remuneração devida aos magistrados, e dá outras providências.
O projeto visa, inicialmente, a dar nova sistemática de
cãlculo para a gratificaçãO adíciOnal de que trata o art.
65, item Vnr. da Lei Complementar n' 35, di-14 de
março de 1979, somando-se o vencimento à representação para o efeito de incidência dos percentuais relativos ao cálculo daquela vantagem.
No Sistema da lei vigente a base de cãlculo da gratifi~
cação adicional é fixada em cinco por cento po!_ q_ilinqilênio de serviço, até o máximo de sete, situilção que persevera no projeto, apenaS com Unia modificação tendente a
estender a vantagem aos juízes que tiveram sua iniciação
pela advocacia, com o que se pretende estabelecer critério justo, tanto mais que o mesmo modo prevalece na
concessão da aposentadoria, permitindo a lei que o ma~
gistrado passe à inatividade contando o tempo de serviço
como advogado.
Rigorosamente justa e jurídica -é-fiúnbém a proposta
contida no art. 2~" do projeto, que visa eXcluir, dentre os
rendimentos tributáveis pelo imposto de renda, a verbã
de represeatação dos magistrados, pela oportuna invo·
cação de que a feferida vanta8em tem o nítido caráter iildenizatófio de despesas neceSSâiias ao exercício- dR
função jurisdicional.
7

O aumento de 2Q _(vinte) pontos percentuais contemplado pelo art. 3~' do projeto, constitui, a nosso ver, medida d~ mais justas, uma vez que per~tirá a outoçga, à
Magistratura, de ve~ci~entos glob~is condignos, à altura das elevadas funções por ela exercidas no con_tcxto nacional.

A forma de decreto-lei encontra fundamentação fâiíC:ade urgência, que se impõe para resolver

l_lOS pressupostos

o assunto, considerado também como de elevado interesse público, o mesmo ocorrendo quanto à base jurídica
definida, art. 55, itens II e III, posto que a matéria está
compreendida como de finanças públicas, em razão da
proposta contida no art. 2' do projeto, bem como, caracterizada como de flxação de vencinlentos, levando-se em
conta o texto do art. 1' da mesma proposição, bem a!J~
sim, o§ 19 do art. 65 da Lei Complementar n' 35, de 14
de março de 1979 (Lei Orgâni~ da Magistratura Nacional).
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os nossos protestos de estima e -ConSideraçãO.
-.Ernani Galvêas, Ministro da Fazen-da- Antonio Delfim Netto, Ministro-Chefe da Secretaria do PlanejamentO da Presidência da República.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 104, DE 1983
Assegura ao locatário responsável pelo pagamento
da quota-parte relativa a despesas comuns do condomínio o direito_ de participar das assembléias.
O Congresso Nacional decreta:
Art+ 19

O artigo 24, da Lei n'i' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:

§ _49 Encontrando~se a unidade locada e cabendõ- ao locatário o pagamento das quotas-partes referentes às despesas comuns, facultar-se-ã a este parti-Cipar.~ corrtaíreltO ·a võ-to; das Assembléias que deliberem a respeito.
§ 59 Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o locatário sub-rogar-se--á n_9s direitos
do condômino perante a Assembléia somente em relação a matêria que envolve despesa do condominío
que, por força do contrato de locação, seja de sua
responsabilidade.
§ 61' O condôrnínio que locar a respectiva unidade, transferindo para o locatário a responsabilidade pelo pagamento das quotas-partes relativas a
despesas comuns, fornecerá ao sindico elementos
que o habilitem a convocar este último para as Assembléias que deliberem a respeito."
Art. 2~'
cação.
Art. 3~'

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

Justificãção_

A tutela

legal pertinente à matéria locatícia faculta a
transfCrêticia dos encargos relativos às despesas comuns
do condomínio para o inquilino. Esta orienfação legislativa parte do pressuposto de que o usuârio do imóvel deve, em princípio, arcar com os ôrius decorrentes da manutenção do prédio.
Parece-nos que o corolário lógico desta premissa seria
atribuir ao locatário poderes para discutir e votar em Assembléia sobre o assunto. Tal, entretanto, não ocorre. O
con-dômino-proprietário, mesmo quando desonerado
doS encargos comuns, pode decidir a respeito, impondo
ao locatário, jUritamenté com os demais co-
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proprietários, pesados gravames de ordem patrimonial.
A proposição ora subm~tid_a ao Senado Federal tem
por escopo assegurar ao sujeito passivo da obrigação o
direito de opinar e desta forma contribuir para a for~
m_ação da vontade coletiva (do condomínio). A medida
restabelece assim o necessário equilíbrio que deve presi~
dir o relacionamento entre credores e devedores.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1983. -Itamar Franco.

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei nt 4.591, de 16 de dezembro de 1964

Da Assembléia -Geral
Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembl~a geral
ordinária dos condôminos, convocada pelo síndico na
form_a_ prevista na Cofiverição, à qual compete, além das
dçmais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar,por
maioria dos presentes, as verbas para as• despesas de condomínio, compreendendo as de conservação da edificação ou conjunto de edificação, manutenção de seus
serviços e correlatas.
§ I 9 As decisões da assembléia tomadas, em cada ca~
so, pdo qU()ruriJ, que a COn-Venção fiXar obrigam a todos
os condôminos.
§ 21' O síndico, nos oito dias subseqUentes à assembléia, comunicará aos condôminos o que tiver sido
deliberado, inclusive no tocante à previsão orçamentãria, o rateio das desPesas_ e promoverã a arrecadação,
tudo na forma que a Cofivenção previr.
§ 39 Nas assembléias gerais, os votos serão proporcionais às frações ideaís do _terreno e partes comuns, pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da
Convenção.

_ (Às Comiss9es de Constitu_ição e Justiça e de Legislação Social.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 105, DE 1983
Suprime dispositivo da Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1976, que di!!ipÕe sobre o seguro de acidentes
do trabalho a cargo do INPS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' tlsuprimidoo§2~'doart.l~'daLein'6.367,
de 19 de outubro de 1976, com remuneração do§ 19 para
parágrafo único.
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Reapresentamos Projeto de Lei por nós submetido à
Câmara dos Deputados em 1979 e iuquivado ao final de
Legislatura,
O art. 21' da Lei n~'6.367 de 19 de outubro de 1976, que
dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho cuida de
excluir da cobertura acidentária de trabalho, atualmente
a cargo do INPS, os titulares Qe firmas individuais, diretores, sócio-gerentes, sócios solidários, sócios cotistas.
sócios de indústrias, berri como os trabalhadores autônomos e empregados domésticos.
Inspirou-se o legislador, certamente, mâxime no que
diz respeito aos titulares de firmas individuais, em ponto
de vista exageradamente ortodoxo, segundo o qual alegislação acidentária deve alcançar exclusivamente os empregados e jamais aqueles que têm a privilegiada situação de empregadores ou que a esses se assemelhem.
Ao fazê-lo, contudo, comparou inadequadamente o titular de uma grand~ firm~ individua.! (Matarazo, por
exemplo) ao proprietário de peque_na indústria ou de pequeno comércio que, ao contrário de ter milhares de em-
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pregados, executa, ele mesmo, o trabalho e estâ, pois, exposto aos- riscos de acidentes de trabalho tanto quanto
qualquer empregado. Além do mais, é segurado da Pre-

vidência Social.
Justo é, pois, qüe o Instituto Nacional de Previdência
SoCial, que tem o fim precfpuo de amparar a sociedade
laboriosa que integiii, o6rigatoriamente, o seu quadro de

associados, procure, com meios consentâneos, evitar a
marginalizã.ção dos referidos trabalhadores (titulares de
pequenas firmas, diretores, sócios, etc), no tocante à cobertura acidentária trabalhista.
f: o que se objetiva através deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1983. --À/varo Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 6.367, DE 19 DE OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre -o seguro-aeaetdentes do trabalho a
cargo do INPS e dá outras providências.

Art. li' O seguro obrigatório -contra acidentes do
trabalho dos empregado-s segurados do regime de previdência social da Lei número -3.807, de 26-de agosto de
1960 (Lei Orgâriica da Previdência Social), e legislação
posterior, é realizado pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
§ f'i' Concideram-se tambêm empregados, para os
fins desta lei, o trabalhador temporârio, o trabalhador
avulso, assim entendido o que presta serviços a diversas
empresas, pertencendo ou não·a sindicato, inclusive o estivador, o conferente e assemelhados, bem como o presidiârio que exerce trabalho remunerado.
§ 29 Esta lei não se aplica ao titular de firma individual, ao diretor, sócio gerente, Sócio solidário, sócio cotista e sócio de indústria de qualquer empresa, que não
tenha a condição de empregado, nem ao trabalhador autônomo e ao empregado doméstico.

(Às Comissões de COnstituição e Justiça, de Legislação Social e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões compe'tentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr.!<'Secretário.
E lida a segulnieBras~lia, 26 de maio de 1983
Oficio n"' 163/83
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, tenho a honra de indicar a V.
Ex' o nome do Senhor Deputado Antônio Dias para-integrar, em substituição ao Senhor Deputado José Lourenço a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer
sobre a Mensagem nl' 55, de 1983 (CN), que submete à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei n"' 2.012, de 25 dejarieiro de 1983, que "dá novil redação ao art. 2<' da Lern"' 6.708, de 30 de outubro-de 1979
que"dispõe sobre a correção automática dos salários,
modifica a política salarial, e dá outras providências".
Aproveito o ensrijO pa:r-a reiterar a V. Ex• meus protestos de estima e consideração. - Dja/ma Bessa, Lider do
PDS.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Será feita a
substituição s-õlicitã~--Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!<'-Secretário.

É lido e deferldo o .seguinte

REQUERIMENTO No 674, DE 1983
Senhor Presidente:
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I,
letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, requejro sejam solicitadas ao Poder Executivo as seguinte~
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informaÇões relativas ao· Projeto de Lei do Senado n\'
110, de 1"982, que "submete à apreciaçãO do Congresso
Nacional a exportação, reexportação ou trânsito pelo
território nacional de equipamento bêlicO- de qualquer
natureza":
1) Quais são os mecanismos de controle interno existentes no âmbito do Poder Executivo para fiscalizar a
venda de armamentos ao _exterior?
2) Que .õrgãos são chamados a opinar antes que a autorização ·seja conCedida?
'
3) QuaiS _os critérios atualmente em vigor para a.Pfe:..
ciar os pedidos de veÕ.da de armamentoS?
---4) Que pàises atualmente importam armas brasileiras?
5)- As vendas são realizadas com cláusula proibitiva
de reexportação? Caso afirmativo, que garantiaS -são exigidas?
6) As empresas aêreas particulares estão autorizadas a
tranSPOrtar céirga de armamentos?
7) A quem compete formular e encaminhar pedido de
sobrevôo ou pouso em território estrangeiro para aeronave nacional?

Justificação
Em recente depoimento perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, S. Ex• o Chanceler
Saraiva Guerreiro, respondendo a indagação sobre a
política brasileira para a América Central, de_clarou que
não são feitas vendas de armamentos para qualquer país
da_ região. A posição do Governo, segundo o ltamaraty,
decorre do fato de não desejarmos contribuir para o fortalecimento de nenhuma das facções em conflito e por
esta via possibilitar uma solução negociada e pacífica.
Revela o noticiário internacional, entretanto, que, recentemente, aeronave com matrícula brasileira solicitou
permissão de sobrevôo ejou pouso em país da região
portanto carregamento de armas. _S_egundo a fonte que
cita nominalmente o responsável pelo controle aéreo do
país em causa, o material destinar-se-ía a governo que atualmente se encontra em acirrada luta contra forças insurgentes,
A contradição entre as palavras do Ministro e os fatos
relatados causa apreensão, Em passado recente apresentamos projeto de lei regulamentando a venda de armas
para o exterior precisamente por julgarmos que comércio com tão profundas impHcações polítfcas não poderia
permanecer fora do controle polftico da Casa. Enquanto
a matéri<i não é aprÕvada, impõe-se seja o Parlamento
devidamente informado sobre os acontecimentos que envolvem assunto tão sensível.
Saíã. das Sessões, 25 de iiuiio de 1983. -Itamar Fran-

co.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Serão requúidas as informações solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Carlos Lyra.
O Slt. CARLOS LYRA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aqui estou, pela primeira vez, por força de dispositivo
constitucional, substituindo ao Senador Arnon de
Mello, movido pelo propósito" de servir a minha teria e a
minha gente,
Até esta tribuna, trilhei caminhos de constante trabalho, tendo como guia as lições e os eXemplos dos meus
antepassados. Encontrei-me.com a política ecOnôniica, a
social e a partidária, _entendendo que_ nela estão assentados os alicerces dª Nação, e nela devem atuar as forças
vivas de i.im País, em permanente defesa dos interesses
maiores da soberania, da liberdade, da justiça social e do
respeito à dignidade humana,
Enquanto aqui estivei, esforçar-me-ei ria tentatiVa de
iSualar-me aos que por aqui passaram, no exemplo do
Visconde de Sininbu, alagoano que foi no Império uma
de suas maiores expressões, tendo sido Presidente desta
Casa; ·na firineza de ação, ·em passado recente, de Rui
Palmeira, de Teotônio Vilela, de Arnon de Mello, cuja
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cadeira ocupo. temporaria~ente, e de muitos outros aos
quais rendo a minha homenagem de admi.ração, Buscarei lições de servir, apoio e estímulo no meu caminhar.
Empresário pai ·vocação e formação, político por consciêncía cívica, sirito-me honr~do em dirigir-lhes palavras
que externam meus pensamentos sobre tenlas polfticos,
econômíCos e sociais e definem a minha linha de conduta
nesta Casa de tão ricas tradições.
Nestes quase dois meses que aqui estou, tive a oportunidade de ouvir e sentir homens de cultura e saber, de difef_enies partes ·deste nosSO iffieriso Brasil, seus _peÍlSami;OiOS-e--st.i<is-telldências, derÕ.onstração de que a-democracia é a mâ.n.eira ffiais correta de se governar um povO,
e -a- Tíberdade é o seu grande símbolo.
Custa-me acreditar, entretanto, que um terço dos ho-mens ainda ~governado sem liberdade, a de pensar, a de
falar, a de agir. O Brasil, infelizmente, viveu momentos
de -ausência de liberdade, Não analisarei, aqui, as caUsas
que motivaram a supressão deste requisito básico derespeito à dignidade humana entre-nós. Desejo apenas destacar que após esse perfodo surgiu, no campo político, a
figura do ex-Presidente Ernesto Geisef, com ela, e em
continuidade, a do Presidente João Figueiredo, que nos
deram a felicidade de, novamente, ser a liberdade o apanãgiO -do povo e do Governo brasileiros.
Hoje marchamos, inevitavelmente, para um regime de
plena democracia, com o Congresso iniciando a caminhada para todas as prerrogativas.
Entendo, no entanto, que a maior dificuldade para o
suces-so de um governo democrático ê o grau de liberdade efetiva que pode ser oferecida a:o todo nacional, e ao
indivíduo em particular. Tal entendimento estabelece
uma ordem de valores, em que a satisfação pessoal, o direito de cada homem, ocupa o primeiro lugar e ficam relegados à ordem de prioridades inferiores todos os outros- interesses.
-- __ ~---~!La_pode ser faCilm_ente estabelecida, mas a sua_ aplicaçãO exige- u-m eXercício cOntínuo de julgamentO e
vonfãde. Essa exigência persiste devido à tensão .ainda existente entre o particular e o geral, entre as preferências
individuairi e ·as -necessidades sociais.
Isto, ~a realidade, é Uffiã característiCa da própria Vida
demo.crãtica.
Aristóteles, em sua sabedoria, afirmou ser o homem
um animal socia.l.
Cada pessoa tem interesses particulares e gerais, vontades individuais e obrigações sociais. Quando o interesse geral se sobrepõe ao particular, declina a liberdade,
que tende a desaparecer, em favor de um paternalismo
estatal. Por outro lado, se o individualismo impera, sem
respeito-às necessidades sociais, o resultado é a anarquia.

e

A conseqi.iência, em ambos os casos, é a perda da liberdade. A História está repleta de episódios que demonstram a acuidade destas observações.
A_ democracia no campo político destaca a suprema
importância do indiv[duo e depende da_ variedade inventiva de cada pessoa, elemento de grande valor.
A fertilidade da mente humana é um dos grandes mistéfios do_ Universo.
Nenhum filósofo, metafísico, cientista, jamais foi capaz de afirmar qual a fonte ou o mecanismo das idéias.
Num regime de liberdade cada pessoa tem 9 direito de
se expressar, pensar e agir livremente, porque a liberdade
confia, acima de tudo, na disciplina do indivíduo.
Vive o Brasil um dos seus mais grave; momentos,
quando os fatores económicos, políticos e sociais São os
mais difíceis.- Entretanto, devemos acreditar na palavra
do nosso Presidente João Figueiredo- ''haverei de fazer deste País_uma democracia"-::. mesmo sabendo ser a
democracia a mais dificil forma de governo para o momenJo brasileiro, reconhecendo, todavia, ser ela a dnica
forma válida. A prática democrática não se baseia, apenas, no ver, julgar e agir, mas principalmente no caráter,
na formação dos que a vivem. Somente os indivíduos
providos de maturidade moral poderão compreender a
necessidade imperiosa que temos em acabar com as favelas, a subnutrição, a corrupção, moral e física, assim minimizando a miséria e a pobreza.
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Somente o senso moral bem definido nos pode afastar
do ambiente de corrupção incitado pela riqueza e pelo
conforto. Além disso, o senso moral estimula o amor ao
próximo, impedindo a desintegração da sociedade, en~
quanto permite aos indivíduos o desenvolvimento mãxi~
mo de seus gostos, interesses e talento~ Pela combinação
desses elementos físicos, iritelectuais e morais, o homem
alcança a apreciação estética: a Cultura. Desde que o in~
divíduo, como um complexo físiCo, illtefectual e moral,{posto em primeiro plano, a aceitação da tirania torna~se
impossível. Desta maneira, a dêmOcracia nãO é apenas
viável, mas indispensável neste momento díficil de nossa
história poHtíca.
Para que a democracia prospere, para que todos os
homens sintam a beleza e a força grandiosa da liberdade,
necessário se faz equacionar os problemas que são obstáCulos ã sua plena ação, problemas que preocupam a Humanidade, porque da maior gravidade e porque podem
ser geradores de fatos que nos levarão ao imprevisto do
caos, tais conto o da superpopulação, o da ameaça nuclear por uma guerra devastadora, o do absurdo fosso
entre os países riCos e os países pobres.
Em nosso País, se quisermOs 1i1Cõrporar-n0s à democracia ocidental, devemos, de inicio e com príoi-idade,
preparar-nos, a fim de que posSamos enfrentar sistemas
ideológicos estranhos às nossas origens e tradições. Daí,
porque permito-me uma rápica análise de ideologias e
instituições qtfe dominam hoje unl terço d3. Humanidade.
No plano intelectual a contradição dos dois sistemas
se delineia no psicológico onde eti::s enc-aram Oprocedimento humano como produto infinitamente plástico do
meio socíal, e-nquanto nós estudarríos as qualidades indeléveis Conlui:ts a todos os homens enr toda parte; na sociologia onde insistem em-afirrriar que·a relãção existente
entre as classes é um caso de exploração e de luta, enquanto nós a entendemos como um caso de cooperação e
interdependência; no terreno econômico, que eles julgam
ter influência dominadora na vida, nos pensamentos e
nos valores humanos, enquanto nós a vemos como apenas uma das três ou quatro maiores influências; e, sobretudo na filosofia, nas idéias básiCaS Que auxiliam o homem a aproximar-se tanto das grandes maravilhas do
universo, como dos pequenos fatos cotidianos, toda doutrina deles está escravizada a um rígido materialismo, enquanto a nossa se constitui uma místura-sútil de racionalismo, idealismo, empirismo e pragmatismo. No campo
institucional, entendem que o procedimento do homem,
em toda a sua extensão, é explicado em termos de interesse pessoal, a configuração formal da sociedade em termos de estrutura de classes, o desenrolar da história
como uma sucessão de luta entre classes, e o fenômeno
do aparecimento de classes na propriedade privada. Em
suma, são um sistema fechado, onde todos os fatos e todas as idéias novas são apresentadas de acordo com um
padrão rígido e monístico. A democracia, ao contrário, é
conscientemente pluralista, sua unidade é a resultante de
um processo graças ao qual as mais diversas crenças e
pontos de vista procuram viver lado a "!ado, em boa paz,
se não mesmo em harmonia.
O homem, a história, a sOciedade, a politica e a natUreza, tudo é explicado, atê onde ê possível encontrar uma
explicação, em termos de causação múltipla.
Possuímos crenças monolíticas a respeito da dignidade
do homem, a excelência da liberdade, os limites da politica e a presença de Deus.
Assim, creio dificil encararmos com respeito o monismo no mundo das idêias que conduz ao absolutismo no
universo dos acontecimentos, negando a liberdade de
ser, negando a democracia.
Sr. Presidente,
Srs. Senadores.
Procurei, ao primeiro instante das afirmativas que
aqui e agora faço destacar, o pfOcesso de abertura política. O esforço da caminhada para uma democracia ocidental plena em nosso País, consolidada, em seus rl!-mas,
com a anistia e a realização das eleições de novembro último.

A posse dos eleilos, a liberdade de imprensa, o Congresso a funcionar, o livre pensar e agir com responsabilidade, são demonstraçõe:. da corrt:çào dos nossos rumos.
Entretanto, vivemos uma realidade econômica de crise
sem precedentes, que nos poderá levar a modificações de
ordem política que serão obstáculos ao referido processo
·
de democratização nacionaL
Cerca de trinta milhões de trabalhadores estão atualmente sem evlprego nas democraciãs industriais e o número de des_empregados em nosso País alcança índices
preocupantes.
A ilusão de um progresso contínuo em todo o mundo,
maior ainda em países como o Brasil e o México, foi
bruscamente eliminada no final da década de 70.
Muitas são as causas desta brusca parada do desenvolvimento. Aumentaram as exigências de bem-estar social,
bem mais do que a produtividade. A inflação cresceu
sem controle possível, os juros sufocaram Empresas e
Nações, a recessão é sinal dos tempos. O Brasil, nação
em desenvolvimento, ficou esmagado sob o duplo peso
da dívida externa!'! do cQiapso de suas esperanças de progresso.
O aumento, superior a dez vezes, dos preços do pe~
tróleo, transformou problemas estruturais em crise que
nenhuma teoria económica anterior parece capaz de ex~
plicar.
Entre nós, o chamado "Milagre Brasileiro" impediu
que fossem detectados os sinais desta crise.
Os fnvestírilentos nos setores públicos, a absurda existência de três orçamentos, os gastos das estatais, entre
õutros fatores, respondem pelo tumulto da nossa economia, pela adoção de medidas contraditórias entre si, pelas nossas dificuldades de _caixa, grande endividamento
externo, ida ao Fundo Monetário Internacional, a implantação de uma política econômica incompativel com
a nossa realidade sócio-política.
Seria absurdo PCnsar que o FMI iançasse operações de
salvamento sem d_eterminar a correção das práticas econômicas dos paises em crise.
Entretanto, tais condições podem ser ainda mais perigosas quando são cumpridas.
A excessiva austeridade numa nação em desenvolvimento só é s-uportável, sob o aspecto político, se for obtida uma saída do circulo vicioso, nO qual o serviço da
dívida consome as receítas de exportação.
Como condição para sua assistência, aquele organismo insiste em medidas que têm efeito de contrair a economia, aumentar o desemprego e reduzir o consumo, a
fim de diminuir as iinportações e transferir recursos para
a exportação. O que não pode funcionar se aplicadas ao
mesmo tempo, em muitos países, principalmente num
perído de recessão global como o atual.
Há-ãproximadamente dois séculos, o filósofo alemão
lmmanuel Kant previu que a ordem mundial seria produzida pelo discerni}nento moral, ético e intelctual ou
através da experiência do caos. Ainda poderemos escolher.
~ recente exemplo para nossa reflexão: nenhum governo democrata sobreviveu a uma eleição no ,momento
económicO que vivemos. Os governos sociaHStas ou liberais nâ Alemanha Ocidental, Inglaterra e Estados Uni- dos foram substituídos por ·conservadores. Os governos
conservadores na França, Grécia, Espanha e Suécia foram sucedidos por socialistas.
O fato com um não é o programa dos partidos nesses
países, mas a condição. de intranqUilidade de suas sociedades, face a uma recessão que parece não· ter remédio
nem fim, medo de um futuro para o qual não existem seguras previsões.
: _ Creio que nos cabe escolher e.ntre o Qiscernimento mo-ral, ético e intelectual e o caos.
Para Q Brasil um _único ajustamento- possível: colocar
projeto nacional nos limites exatos do recurso realmente existente. Cada cruzeiro terá de produzir um cruzeiro,
nunca menos. Não podemos desperdiçar o recurso que
possuímos de te!ra~ _gente, organização e tecnologia ge. nuinamente nacional e capital. _a chegado o momento de
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parar de fazer com o dinheiro que o brasileiro não possui, produzir coisas que o Brasil não necessita. Urge uma
retomada de nosso desenvolvimento, ordenando o capital e o trabalho em direção ã produção, principalmente
aquela gue índependa de moeda estrangeira e seja, de
mão~de-obra intensiva. 1:: necessário aquecer a nossa
economia, livrando-a de juros extorsivos, libertando-a
de um processo recessivo, gerador de desemprego,
disciplinando-a e tornando ela compatível ã nossa realidade social.
Chega de premiar o capital ocioso e punir os setores de
produção. Este ê Um programa que tem de ser realizado
por governantes e governados, empresários e trabalhadores em busca dos mesmos objetívos, com iguais propósitos.
Srs. Senadores,
Represento nesta Casa um Estado que tem como base
de sua economia a agroindústria canaVieira, com geração de mais de ISO mil empregos diretoS e participação
de cerca de 68% na receita estadual. Toda ela brasileira,
de capital cem por cento nacional. Sistema produtor que
cresceu a razão de 10%fano na última década, porém
descapitalizado -e endividadO, porque a ele é negado um
justo tratamento, o reconhecimento de sua importância,
de sua validade, no todo do processo económico brasilei-

co.
Sistema que tem o seu produto mal remunerado nos últimos dezessete meses a evolução da remuneração
do setor industrial foi de apenas 112% enquanto a do
INPC foi de 167% e a cambial de 200%- que sobrevive
graças ao esforço dos seus empresários e trabalhadores,
com raízes assentadas em secular tradição e vocação.
Nele, encontrando-se a única e válida alternativã capaz de minimizar para o Brasil, os efeitos negatíVos-da
crise mundial do petróleo, com a produção do álcool, o
maior projeto de substituição de combustível líquido r(:-<
novável, de que se tem notícia no Mundo.
Hoje este sistema, por força da nossa politica econô~
mica, ·vive sua mais sêria crisC, cOm sua pi-Odllção
ameaçada, principalmente as dos Estados nordestinos.
A transferência das operações de financiamento de entressafra, apontamento industrial e custeio agrícola, do
Banco do Brasil para a rede bancária privada criou im~
passe de difícil solução. Necessita, na sua entressafra, a
agroindústria Cana vieira alagoana recursos num total de
60 bilhões de cruzeiros e os bancos que operam em Aiagoas não possuem condições de atendimento, quer por
falta de recursos, quer pelas dificuldades de operacionalidade.
Apelos os mais dramátiCos têm sido feitos às autorida~
des da área econômico-financeíra. Chega-nos, então, a
notícia de um alarmante índice de desemprego no setor,
em torno de 12 mil .desempregados nos últimos três meses, paralisação das atividades de limpa e renovação de
canaviais, suspensão da adubação das terras, fatos de
conseqiiências sociais e econômicas imprevisíveis.
Assim, do alto desta tribuna, a de maior grandeza em
nosso País, reclamo a compreensão dos responsáveis pclos rumos da nossa política econômico-financeira, com a
adoção de med~das capazes de permitir a continuidade
dã atividade do sistema sucro-alcooleira alagoano e nordestino, sem maiores delongas, sem injustificáveis. protelações.
· Reclamando esta compreensão, entendo ser necessário
e urgente que o Nordeste receba do Governo federal tratamento compatível à sua realidade sócio-econômico, no
reconhecimento a sua potencialidade e representatividade política.
O esforço dos governadores dos Estados do N ardeste,
todos eles do PDS, em superar as dificuldades financeira_s que lhes tolhem os passos, que lhes impedem de reali"iar obras imprescindíveis.ao desenvolvimento, que é exigência de sua gente, t fato que merece destaque, reflexão
por parte do Governo federai. Em Alagoas, por exemplo, o Governador Divaldo Suruagy, em lúcida afir·
mação, pede que não lhe falte os recursos para produção, certo de que este é o caminho que permitirá ao
seu governo atender os compromissos assumidos com a
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sua gente alagoana. Apenas isso: recursos para a produção. O resto cuidará o seu GovernO, confiante na
força de sua Terra e na grandeza de seu povo.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no todo das teorias eco-

nômicas, quaís-cili.er que sejam elas, baseadas em diversos
conceitos, encontrei no pensamento filosófico de Reinhold Niebuhr as respostas às grandes indagações e ínquiCtãções do Murido atUal.

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex• m(. permite um aparte?
O SR. CARLOS LYRA -

O SR. CARLOS LYRA- Nobre Senador Murilo.
Badaró, muito agradeço a sua interferência.
Sr. Presidente, presseguindo:
Nada que tenha um valor eterno será realizado no
período de uma geração; desta maneira nós teremos que
viver pela esperança. Nada perfeito e belo se completa
no contexto da História; desta maneira, nós teremos que
viver pela fê. Nada poderemos construir, por mais virtuosos que sejamos, sozinhos; desta maneira teremos que
viver pelo amor.
Leis fundamentais da Economia, dos negócios, da tecnologia, da Sociologia, da Política e da própria vida, que
devem estar presentes neste momento nacional de crise,
indagações, inquietações, dúvidas.
Mais do que nunca, necessitamos de em.perança em
nosso amanhã, fé- na nossa capacidade de trabalho e
amor no relacionamento entre indivfduos e entre- naÇões.
Muito obrigado.
O Sr. Almir Pinto -V. Ex• me permite um aparte?
Perfeit~nlente,

O

SR~ CARLOS

LYRA- Senador Lomanto Júnior,
pessoalmente, as palavras de V. Ex• Fiquei
muito honrado em ouvi-las. Muito obrigado.
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. CARLOS LYRA -

Pois não.

O Sr. Itamar Franco - Senador Carlos Lyra, queria
ci.ir-i1Pr1õ-ie"ntar v.· Ex• pela sua estréia, hoje, na tribuna
do Senado. Não entrando no mérito do pronunciamento
de V. Ex•, do qual temos algumas discordânCias; e não
seria o caso, hoje, de analisã-las, de qualquer forma a
·nossa esperança, a nossa expectativa é no sentido de que
V. EX~ hã-de formar neste cOritingente de democratas que
querem ver uma ordem jurídica mais e~tável, a normalidade institucional definida e que o País encontre o primado do Direito e o ·respeito alheio. A nossa sau4ação a

v_

Ex•.

O SR. CARLOS LYRA-:- Muito agradecido, Senador Itamar Franco.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIOENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REV!SJO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

Senador.

O Sr. Almir Pinto ~Eu deixei m~smo para quando V.
fosse encerrar o seu maravilhoso pronunciamento,
para dizer, ex.atamente, que a sua estréia foi uma estréia
como aquela que nós esperávamos. TroUxe um trabalho
muito bem concatenado, multifacetário. V. Ex• abordou
o problema da liberdade, da democracia, da reabertura
política, do processo económico, o milagre brasileiro e
investimento público. Quer dizer, V. Ex~ teve a idéia, que
é coisa muito boa porque" riesce da mente e cresce fundamentada na razão, e se alarga, quando bem trabalhada,
no leito das convir:ç&s democráticas. E foi isso à que V,
Ex• fez. 1:. um democrata, é um homem convicto, um homem de empresa e o seu discurso, já por nós esperãdo,
foi, exafamente, o êxito que V. Ex• poderia contar_de
imediato, quando da sua permanência aqui nesta Casa.
Parabéns a V. Exf.
Ex~

O SR. CARLOS LYRA dor.

nosso partido, dos nossos companheiros, mas eu nãÕ poderia, pessoalmente seu admirador, deixar de manifestar
a minha satisfação e de registrar, com este modesto aparte, os elogios, o reconhecimento de que V, Ex•, no desempenho da representação do Estado de A lagoas, manterâ, nesta Casa, acesa a chama daqueles grandes homens que, no passado, representaram aquele pequeno e
valoroso Estado.

ag~adeço,

Pois não.

O Sr. Murilo Badaró- Senador Carlos Lyra, no momento em que V. Ex• estrêia na tribuna do Senado Federal, devo, em nome dos companheiros da Liderança, fazer V. Ex' uma saudação muito afetuosa. V. Ex• chegou
aqui possuído de justa fama de homem público da melhor cepa, de homem bem infoiinado, e o seu discurso
correspondeu exatamente à expectativa que todos fazíSm
da atuação de V, Ex• nesta Casa. Felicito V. Ex• pelo
teor, pelo conteúdo do discurso que ora pronuncia e desejo a V. Ex• um grande êxito ria sua atuação parlamen.:tar aqui nesta Casa do Legislativo brasileiro.

O SR. CARLQS_LYRA-
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Muito agradecido, Sena-

O Sr. Loma~to Júnior- V. Ex• me concede um aparte?

O SR. CARLOS LYRA -Ouço o aparte do nobre
Senador Lomanto Júnior.

O Sr. Lomanto Júnior- Senad_or Carlos Lyra, V, Ex•,
hoje, com o seu brilhante pronunciamento, confirma as
expectativas que todos nós, os que o conhecemos, tinha~
mos da sua condição de empresârío bem sucedido, mo~
derno, e de político da melhor formação daquela terra de
Alagoas, que tem dado uma grande contribuição e um·
grande elenco de homens públicos para este País. O Se~
nadar Murilo Badaró jâ o comprimentou em nome do

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• tem a
palavra pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem.)- Sr. Presidente, recebi de V. Ex• o seguinte ofício:
Of. SM n• 261
Em 19 de abril de 1983.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Itamar Franco
Senhor Senador:
Em atendimento ao disposto no Requerimento
de n'i' -295, de 1983, tive o ensejo de solicitar, por intermédio do Gabinete Civil da Presidência da República, através do Ofício SM/145, de março, esclarec;hnentos para instruir .. a apreciação do Projeto
.de_ Resolução n'i' 127/82, apresentado pela CPl instalada para investigar o Acordo Nuclear Brasil Alemanha, em tramitação".
Informo a Vossa Excelência que atê a presente
data, não foi respondido aquele expediente.
Apresento a Vossa Excelência meus protestos de
elevada estima e distinta consideração. - senador
Nilo Coelho, Presidente
Sr. Presidente, sei que V. Ex•, defensor que é dãs prerr_-ogativas do Legislativo, reiterou o ofício ao Gabinete
Civil da Presidência da República.
Eu gostaria de saber de V. Ex' se essa reiteração já foi
respondida, e, caso não tenha sido respondida, qual serâ
a atitude da presidência do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O expediente
foi reiferãdo eu confirmo a V, _Ex• E como não tenho ain-

da o prazo regimental de 30 dias, posso informai" a V.
Ex' que diligenciarei pessoalmente junto à Casa Civil.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Sr.
Presidente, porque se trata, realmente, de uma providência importante para o Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
projeto de resolução que vai ser lido pelo Sr. {'i'.
Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 47, DE 1983
Dá nova redação ao item XI do art. 16 e a alínea j
do art. 419 do Regimento interno.

O Senado Fedeial resõive:
Art. 1_ 9 O item XI do art. 16 e a alíneaj do art.419
do Regimento Interno do Senado Federal passam a vigorar com as seguintes redações:
Art. 16.
XI- para interpelar Ministro de Estado, por
dez minutos e para a contradita, após a resposta
deste (art. 419, j);
Art. 419.
j) terminada a exposição do Ministro de Estado, que terá a duração de atê 1 (uma) hora,
abrir-~e-á a fase de interpelelação, por qualquer
Senador, dentro do assunto tratado, dispondo o
interpelante de 10 (dez) minutos, e sendo assegu~
rado igual prazo para a resposta do interpelado,
após o que poderá ser contraditado por prazo não
superi~r a 5 (cinco) minutos.

Art. 3.'? Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação·. Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A alteração do Regimento Interno que propomos
atravês de presente projeto visa suprir lacuna existente
no seu Título XV, que trata do comparecimento de Ministro de Estado a esta Casa, quando convocado.
Torna-se necessário, após a resposta daquela autoridãde- a interpelação de Senador, que este contraponha
argumentos esclarecedores sobre novo aspecto de questão surgida no debate.
Assuntos de importância relevante têm ficado sem a
necessária elucidação pois a resposta do interpelado exige, muitas das vezes, uma nova interferência do interpelante a fim de que se esgote o assunto e isto não ê possível face a inexistência de dispositivo que o permita.
Assim, tendo em vista o interesse maíor da instituição
que integramos e para garantir efetivamente a prerrogativa utilizada nessas oportunidades, submetemos à alta
consideração dos nobres Pares o presente projeto.
Sala das Sessões, 26 de maio de 198"3. -Henrique Santil/o.

LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO
SENADO FEDERAL

Do Uso da Palavra
Art. 16. O Senador poderá fazer uso da palavra:
I -em qualquer fase da sessão, se Líder, pelo prazo
de 20 (vinte) minutos (art. 66);

II -em seguida à leitura do E~pediente (art. 183),
pelo prazo de trinta mjnutos, para as considerações que
entender;
III- na discussão de qualquer proposição (art. 304):
a) preliminar, primeira, segunda e única~
l -uma só vez, em cada discussão, pelo prazo de
meia hora;
2- duas vezes, em cada discussão, pelo prazo total de
1 (uma) hora, se autor ou relator da matér"i.ci;
b) na discussão suplementar (art. 3[6, §21>), uma Sóvez, pelo prazo de 15 (quinze) minutos;
c) na discussão de redação final, uma só vez, pelo
prazo de 5 (cinco) minutos;
IV- no encaminhamento de votação (arts. 343 e
345), uma só vez, por lO minutos;
V- em explicação pessoal, uma só vez, por lO (dez)
minutos:
a) em qualquer fase da sessão, para _esclarecimento
de fato em que haja sido nominalmente citado na ocasião, em discurso ou aparte, não sendo a palavra dada,
com essa finalidade, a mais de 2 (dois) oradores d~~ante
a Ordem do Dia;
b) na prorrogação da Hora do Expediente, de acordo com o previsto no art. 183, §§ 'lJ, 39 e 79;
VI -para comunicação inadiável, manifestação de
aplauso ou semelhante, homenagem de pesar, justiftcar
proposição, uma só vez, por lO (dez) minutos, na prorrogação da Hora do Expediente (art. 183, §§ 29, 39 e 79);
VII- para declaração de voto, por 5 (cinco) minutos
(art. 351);

VIII- em qualquer fase da sessão, por 5 (cinco) mi·
nutos:
a) para uma observação, em que se compreenderá
indagação sobre andamento dos trabalhos, reclamação
quanto à observância do Regimerito, indicação de falha
ou equívoco em relação à matéria -da Ordem do Dia;
b) pela ordem, para suscitar questão de ordem, nos
termos do art. 444;
IX- após a Ordem do Dia, pelo prazo de 1 (uma) hora, para as considerações que entender {art. 199);
X- para apatear, pelo prazo de 2 (dois) minutos,
obedecidas as seguintes normas:
a) o aparte dependerá de permissão do orador,
subordinando-se, em tudo que lhe for aplicável, às disposições referentes aos debates;
b) não serão permitidos apartes:
- ao Presidente;
- a parecer oral;
- a justificação de prePosição;
- a encaminhamento de votação, salvo nos casos de
requerimento de homenagem de pesar ou de voto de
aplauso ou semelhante;
- a declaração de voto~
- a explicação pessoal;
- a questão de ordem; (*)
c) o aparte não poderá ser paralelo a discurso;
d) a recusa de permissão para apartear serâ sempre
compreendida em carâter geral, ainda que proferida em
relação a I (um) só Senador;
e) se o orador recusar permissão para o aparte, este
não será publicado;
f) ao apartear, o Senador conservar-se-â sentado e
falará ao microfone;
~ -XI- para interpelar Ministro de Estado, por 10 (dez)
minutos (art. 419, j};

....

.......

.. .

..
.--,-;. ; __, .·., ;.-.;:.
•'• "'"'• ... -----· .. Art. 419. Nas hipóteSes -dó incisõ-f e dã- alínea a do
inciso II do artigo anterior, ·-adOtar-se-ão as Seguintes
normas:
a) nos casos do inciso I, a Presidência oficiará ao Mi- nistro de Estado, dando-lhe conhecimento da convocação e da Iísta das informações desejadas a fim de que
declare quando comparecerá ao Senado, no prazo que
lhe estipular, não superior a 30 (trinta) dias;
h) nos da alínea a do inciso II, a Presidência comunicará o dia e a hora que marcar para o comparecimento;
~

~
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c) no Plenário, o Ministro de Estado ocupará o lugar
que a Presidência lhe indicar;
d) será assegurado o uso da palavra ao Ministro de
Estãdo na oportunidade combinada, sem embargo das
inscrições existentes;
e) na Ordem do Dia, não se incluirá matéria para deliberação;
j) se o Ministro de Estado desejar falar ao Senado no
mesmo dia em que o sollcitar, ser-lhe-á assegurada a
Oportunidade após as deliberações da Ordem ~o Dia;
g) se o praia ordi"nãrío da sessão não permitir C{ue-se
conclua a exposição do Ministro de Estado, com a correspondente fase de interpelações, será ela prorrogada
ou se designará outra sessão para esse fim;
h) o Ministro de Estado ficará subor~inado às normã.s estabefeeidas para o uso da palavra pelos Senadores;
-[) ·o Ministro de Estado só poderá ser aparteado na
fase das interpelações e desde que o permita;
j} _terminada a exposição do Ministro de Estado,
abrir-se-á f3se de intel-pelação, por qualquer Senador,
dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de lO
(dez) minutos, e sendo assegurado igual prazo para aresposta do interpelado;

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) - Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Antes de dar inicio à Ordem do Dia a Presidência esclarece ao Plenário que, conforme o art. 368, §§ l'~e29do
Regimento In.-terno, quanto aos itens 1 a 4, serâobjeto de
deliberação pelos Srs. Senadores o prosseguimento ou
não da tramitação da matéria.
-Se o Plenârio aprovar o prosseguimento da tramitação, o projeto continuará em seu andamento normal,
abrindo-se às comissões, quando for o caso, o prazo de
trinta dias, em conjunto, para a apresentação de pareceres de que a matéria dependa. Findo este prazo, a propo·
siçào será incluída em Ordem do Dia, com ou sem parecer, seguindo, daí por diante, sua tramitação normal.
Se, ao contrário. o Plenário rejeitar o prosseguimento
da tramitação do projeto sob exame, será o mesmo encaminhado ao Arquivo, em caráter definitivo.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 1:

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho)- O projeto que
vem de ser lido, aPós publicado e distribuído em avulsos,
ficará sobre a mesa durante 3 (três) sessões a flm de receber emendas, após o que será despachado às comissões
competentes.
O-SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) -Sobre a mesa,
requerimento que.vai ser lido pelo Sr. IQ-Secretário.

E lido e apr:ovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 675, DE 1983
Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei da Câmara nY 9, de 1983 (n9 4/83,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que concede pensão especial a Dom José
Newton de Almeida Baptista e dá outras providências, a
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1983. - Milton
Cabral.
O SR. PRESIDENTE--(N-ilo Coêlho) -Aprovado o
requerimento, a m~téria a que se refere figurará na Ordem do D_ia da sessão seguinte.
Sobie a mesa, comunicação que vafsCr lida-pelo Sr. 19Secretário.

E lida

a seguime

Em 26 de Maio de 1983
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex•, de acordo com
o dispostO no art. 43, alínea "a", do Regimento Interno,
que me ausentarei dos trabalhos Qa Casa a partir do dia
27/5 a 6/06, para breve viagem ao estrangdro, em carâ~
ter particular.
Atenciosas saudações, - Carlos Lyra.
-0 SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) cação lida vai à pÜblicaçào.

A comuni-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho)- A Presidência
cOnvoca sessão e.xÚaordinâria a realizar-se hÕJe, às 18
__.horas e 30 minutos, destina® à apreciação das seguintes
- matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n9 9, de lgSJ; e Projetas
de Résolução n9s 40 e 42, de 1983.
COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Gaivão Modesto- Aloysio ChavesJoão Castelo- Helvldio Nunes- José Uns- Virgílio
Távora - Humberto Luc_ena- Guilherme PalmeiraAlbano Franco- Nelson Carneiro- Amarai FurlanGastão MUller - Jaison Barreto.

A) Matérias incluídas em Ordem do Dia para que
o Plenário delibere se devem ter prosseguimento.
(§ 1 do art. 368 do Regimento Interno.)
<:>

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE
1979
(N9 01/79, na Câmara dos Deputados)
Ratifica o texto da convenção sobre a proibição
do uso militar ou hostil de técnicas de modificação
ambiental, assinado pelo governo brasileiro em
Nova Iorque, em 9 de novembro de 1977.
Andainento: 26-4-79 - Lido em plenário e despachado às Comissões de Relações Exteriores e de
Segurança Nacional.
i-i0-80- Aprovado na Comissão de Relações
Exteriores parec_er concluindo por audiência prévia
ao Estado Maior das Forças Armadas.
27-5-82 -=._ Xprovado na Comissão de Relações
Exteriores (sem as informações solicitadas) parecer
favorável.
(Dependendo de parecer da Comissão de Segurança Nacional)
Em votação o prosseguimento da tramitação do proje-to.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente:
Este projeto de Decreto Legislativo, que vai ratificar o
texto da convenção sobre a proibição do uso militar ou
hostil de técnicas de modificação ambientai, estâ dependendo de parecer da Comissão de Segurança NacionaL
Apenas queria, aproveiiánto o ensejo da deliberação
do Plenário para_ dar prosseguimento ao exame deste
projeto de deceto legislativo, chamar a atenção do Senado para sua importânci e, particularmente, da Comissão
de Segurança Nacional, quando diz o seguinte em alguns
itens da chamada:
CONVENÇÃO SOBRE A PROIBIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE TÍlCNICAS DE MODIFICAÇÃO. AMBiENTAL PARA FINS MILITARES OU QUAISQUER OUTROS FINS HOSTIS

oS Estados Parteª cÍesta Convenção,
Guiados_ peio seu interesse em consolidar a paz e
desejosos de contribuir para a causa da limitação da
corrida armamentista, de conseguir urrÍ desarma-
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menta geral e completo s_ob estrito e eficaz contiole
internacional e de preservar a humanidade dO peri-:go da utilização de novos mêtodos de guerra,

E ainda mais, Sr. Presidente:
Determinados a prosseguir negociações com a fi:
nalidade de lograr progresso sensível no sentido de
serem adotados medidas adicionais no campo dO

dasarmamento,
Era a intervenção que queria fazer, chamando respeitosamente a atenção da Comissão de SegUrança Nacional para estes tópicos e, particularmente, Sr. Presidente,
porque tenho em andamento no Senado da República
um projeto que trata do fornecimento de armarrientos
pelo Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Scrâ incluída
a fala do Senador. Itamar Franco no Projeto, e este, aprovado agora pelo Plenário, será enCaminhado à Comissão de Segurança Nacional na forma estabelecida.

O Sr. Itamar Franco - Exatamente, Sr, Presidente, estamos dando a nossa aprovação com essas observações.
Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente.
O Sr. Almir Pinto- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a pala·
vra o nobre Senador Almir Pinto, pela ordem.
O SR. ALMIR PINTO (Pela ordem. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presldente·.
Sou o Vice-Presid~nte da Comissão de Segurança Na"~
cional. O Presidente_ê___o nobre Senador Dinarte Mariz.
Na ausência do titular, posso assegurar a V. Ex• que no
instante em que a proposição chegar àquela Comissão,
darei aÍldamento à mesma.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da tramitação do
projeto; queiram conservar-se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComissãO de Segurança Nacional para
parecer de que depende.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 13.
DE 1979
(NQ llf79, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Científic_a e Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Gov~rno Militar
Federal da República Federal da Nigéria, assinado
em Brasília, a 10 de janeiro de 1979.
Andamento: 21-6-79- Lido em plenário e des·
pachado às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Eduçaçã-o e Cultura.
7-11-79- Aprovado na Comissão de Relações
Exteriores parecer favorável.
27-3-80- Aprovado na Comissão de Economia
parecer favorável.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação e Cultura.)
Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da
tramitação da matéria, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto prosseguirá em sua tramitação e será encaminhado à Comissão de Educação e Cultura.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N924.
DE 1979
(N9 25/79, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Técnico-Científico e Tecilológico entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebrado em
Brasília, a 30 de junho de 1978.
Andamento: 26-9-79- Lido em Plenário e despachado às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Educação e Cultura,
7-11-79 -Aprovado na Comissão de Relações
Exteriores parecer solicitando audiência junto ao
Poder Executivo.
27-5-82 - Aprovado na Comissão de Relações
Exteriores (sem as informações solicitadas ao Poder
Executivo), parecer favorável.
25-8-82- Aprovado na Comissão de Economiaparecer favorãvel.
2-12-82- Aprovado na ComisSão-de-Educação
e Cultura parecer favorável.
4- I2-82 - Lidos em plenário os pareceres n9s
981-CRE, 982-CRE. 983-CE c 984-CEC, ficou a·
guardando inclusão em Ordem do Dia,
Os. Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da
tramitação do projeto queiram permanecer como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria continuará em seu andamento normal e será incluída oportunamente em Ordem do Dia,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 4:

•. -·i'ROlÉTO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 33,
DE 1980
(N9 55/80, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação .entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina para o desenvolvimento e a aplicação dos Usos pacíficos da energia
nuclear, celebrado em Buenos Aires, a 17 de maio
de 1980.
Andamento: 4-12-80 - Lido em plenário e despach~:tdo às Comissões de Relações Exteriores, de
Minas e _Energia e de Segurança Nacional.
l Q-4-81 - Aprovado em plenário o Requerimento n'? 42, de 1981, de autoria do Senador Itamar
Franco, solicitando audiência preliminar da Comissão de Constituição e Justiça.
13-5-81 - Aprovado na Comissão de Constituíção e Justiça parecer concluindo por audiência
prévia ao Ministério das Relações Exteriores.
12-ll-81 -Aprovado na Comissão de ConstituiçãO e Justiça (ouvido o Ministério das Relações
ExteriOres), parecer pela constitucionalidade e juridicidade.
16-6~82 - Aprovado na Comissão de Minas e Energia parecer favorável.
·
(Dependendo de parecer da Comissão de Segurança, Nacional)
O Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da
tramitação da matéria permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado..
A Presidência ericaminhará o projeto à Comissão de
Segurança Nacional, para parecer de que depende.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 5:
b) Matérias em tramltaçio normal
Votaçã(), em turno_único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1983 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n'
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1.098, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
do Rio Gran-de do Norte a elevar em Cr$
29.364.200,00 (vinte e nove milhões, ti'ezentos e sessenta e quatro mil e duzentos curzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES. sob n•s 1.099, de 1981 e 206, de
1983, das Comissões:
-de Constituição e JUstiça, pela-constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
- de Finanças (Audiência solicitada em plenário)
declarando que a matéria foge à sua competência regimental.
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 Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO-DE RESOLUÇÃO N• 183, DE 1981
Au_toriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove
milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos
cruzeiros) o montante de SUll dívida consolidada Intel"'

...

O Senado Federal resolve:
Art. 1Q !:: o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte. nos termos do art. 29 da Resolução n993, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e
sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re~
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinada à implantação do projeto de incentivo
à Produção e Comercíalízação do Artesanato Poti&llar
- PNDA, 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 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 107, de 1982 (n9 5.431/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a incorporação da Faculdade
de SerViço Social, da Fundação Vidal Ramos, à Universidade Federal de Santa Catarina, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 217 e
218, de 1983, das Comissões:
- de Educação e Cultura, e
- de Finanças.
Em discussão o projeto, em tumo zinico. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
-Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
Aprovado.
A niatêria vai à sanção.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N9 107, de 1982
(n9 5.431/81, na Casa de origem)
DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA R&
PÚBLICA
AUtOriZa- i.- incorpOfaÇio da Faculdade de ServiçO
Social, da Fundaçio Vidal Ramos, a Universidade
Federal de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a incor~
parar à Universidade Federal de Santa Catarina, autar-
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quia federal vinculada ao Ministêrio da Educação e Cultura, a Faculdade de Serviço Social, da Fundação Vida!
Ramos, agregada à referida Universidade nos termos da
alínea h do art. 59 da Lei nl' 3.849, de 18 de dezembro de
1960.

Art. 21' Independentemente de qualquer indenização, são incorporados ao patrimônio da União todos
os bens móveis e direitos da Faculdade de Serviço SoCial,
ora na posse ou já cedidos à mencionada Universidade
pela Fundação Vida! Ramos.
Art. 3~> Esta lei entra em vtgor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESID~TE (Nilo Coelho) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.

O SR. PASSOS P6RTO -(Pronun-cia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recebemos, recentemente, do Sr. Artur de Oliveira
Reis, Prefeito Municip3J de Lagarto, em SC"rgipe, um telegrama dando-nos conta, em nome dos lavradores daquele Município, da situação_de penúria por que passam
os cultivadores do maracujá e do fumo, alegando que,
tendo havido intímeros incentivos na êpoca do plantio,
quando se colhem as safras, os preços caem para cem
cruzeiros o ·quilo do maracujá e cem cruzeiros o do fumo. Diante disSo, torna-se insustentável a continuidade
das duas culturas, quando os lavradores são ameaçados
de execução de seus débitos pelos bancos.
Atônitos, sem ter como solver os compromissos financeiros assumidos, clamam aqueles agricultores p9r providências urgentes, a fim de minorar a situação desesperadora de quantos se dedicam a essa atividade, eminentemente aleatória.
A lavoura do fumo é das mais aiitigas do País e, geralmente, encontra mercado consumidor, dado o desenvolvimento da indústria fumageira, a que mais contribui
para a arrecadação tributária federal.
:h do interesse do próprio Governo, se não deseja o alastramento de uma crise no setor, encontrar processos
para encorajá-la, quando se acha em -difiCuldade, como
ocorre, atualmente, em Sergipe.
Quanto ao maracujá, seu cultivo foi intensificado ~ais
recentemente, sendo a produção anual do País de cerca
de noventa e cinco mil toneladas, das quais oitenta por
cento se destinam ao abastecimento do mercado industrial interno, que exporta o sUco,_ e oS restantes vinte por
cento vendidos nos mercados de frutas frescas, para o
preparo de sucos e doces caseiros.
Sergipe responde por metade _da produção nacional,
colhendo 47 mil toneladas anuais de frutos, explorados
numa área de 4.800 hectares.
Dedicam-se ao cultivo do maracujá, em nosso Estado,
pequenos produtores rurais, utilizando a mão-de--obra
familiar e ingressando no mercado por via do cooperativismo ou de Agentes de Compras das Indústrias.
Essa cultura exige utilização intensiva de insumos, onerando os custos de produção, enquanto a experiência
no setor completa um decênio, pois foi a partir de I 974
que ela com,éçou- a expandir-se no Estado, ocorrendo,
cinco anos. depois, o "boom" do maracujá, graças ao
estímulo d"e um mercado em ascensão.
Os principaís consumidore8do suco de maracujá sãÔ a
Alemanha Ocidental, a França, a Suíça, a Holanda, a Inglaterra e os Países Escandinavos, mercado que aborveu,.
em 1981, mais de seis mil toneladas da produção sergipana, que emprega um contigente de cerca de vinte mil trabalhadores.
Hoje talnbém essa indústria _está em crise.
Em 1982, houve excedentes, com a perda de competiti~
vidade do suco brasileiro_ no -mercadO internacional.
Vendido à base de 2.100 dólares a tonelada em 1982,
no ano passado a cotação descia a I.JOO_dólares, en~
quanto, no nível interno, a cotação do quilo da fruta in
natura descia de setenta e dois para vinte cruzeiros.

Das dez indústrias que_ disputavam a aquisição do fruto, apenas dw~.s continuam operando na atual safra, com
uma redução de oitenta por ~nto no volume negociado.
Enquanto o custo de produção fica entre trinta e seis a
quarenta cruzeiros o quilo, sua venda por 18 a 20 cruzeiros-,- importa numa perda de pelo menos dez_oito cruzeiros ·o quilo.
Daí porque boa parte das colheitas estão sendo abandonadas.
Por issO, há nece.ssidade de uma política de assistência
financeira urgente, em socorro imedili.to da lam-entâvei
situação dos produtores do maracujá em Sergipe, abrangendo, Pelo menos, a moratória dos seus débitos, dada a
ausênCia de uma alternativa plausível para a solução parcial da desoladora situação em que se encontram aqueles
agricultores.
Eles- não podem mais esperar.
Sr. Presidente,
Se o cultivador do maracujá de Sergipe, responsável
por cinqaenta por cento da produção nacional, está atra~
vessando uma situação de penúria, ante a paralisação do
mercado interno e a falta de competitividade no plano
internacional, também no Triângulo Mineiro a situação
é dramática,
Araguarl, que se orgulhava de ser o maior centro produtor de maracujá do mundo, sente--se, hoje, presa da
frustração e da revolta, quando a úníca indústria existente, a Maguaiy, suspendeu as compras da fruta e paralisou completamente suas atiVidades.
Os produtofCS' são- pequenos proprietários, na maiofia
arrendatários da terra, agora obrigados a entregar o fruto do seu trabalho à única firma revendedora existente
-.:.....;;a Citrovale- por preços ii-risórios, pensam, também,
em acabar co-m a lavoura, ou atirar as frutas nas ruas da
cidade, em sinal de protesto.
Sendo a Maguary - com fábricas em vários Estados
- a única esmagadora e processadora do suco de maracujá, instalada hã vários an_os em Araguari, incentiVou a
produção desse fruto, interessando principalmente aos
pequenos proprietários. estendendO-se esse interesse n:~s
municípios vizinhos, surgindo outra firma compradora,
a Citrovale, que._ no lUlO passado, pagava 60 cruzeiros
por qu-ilO--de lltaracujá, preço sustentado pela Maguary.
Mas a partir dejan"eiro começou a via crucis dos cultiVadores de maracujá, coin essa firma suspendendo suas
aquisições, por falta de mercado para a colocação do
produto.
Disso resuit~u a Citrovale impor o seu preço, de 37
cruzeiros o quilo, Com um refugo de cerca de cinqUenta
por cento.
Segundo o diretor da Cooperativa de Citricultores do
Triângulo Mineiro, Antônio Bo_nfante, a Maguary está
com pagamentos atrasados, calculados em mais de trezentos milhões de cruzeiros.
Os vendedores recebem parceladamente pelas frutas
entregues e muita gente começou a lançá-Ia na rua ou
deixá~las na lavoura, quando o preÇo não compensa a ta~
refa da colheita.
Vê-se que, cori:J.o em Sergipe, os cultivadores de maracujá, em Minas Gerais, atravessam uma situação de pehllria, incapaCitados de solver seqUer os juros .de suaS
obrigações, assumidas através do Sistema Nacional de
Crédito Rural.
Tornil-se, assim, imperiosa a necessidade de atender a
esses agricultores, para que continuem realjzando sua tarefa, com vistas a uma futura e provável reação dos
preços do suco de maracujá no merCado internacional.
Deve-se ter em vista que, ocorrendo uma estagnação
na atividade de exploração frutícola, nas duas regiões de
maior produção do País, isso resultará no desânimo, na
frustração, alimentando um proc~sso d_e_ con~11Lsão social.
Vê-se, Sr. Presidente, que, diante desta situação;
impõem-se medidas de ordem credlticia, t~i_butária e empresarial, para a recuperação do setor, a começar de um
comportamento mais agressivo no mercaôo internacional, nem que seja mediante a exportação a preço de custo, a fim de que não se paralise uma atividade industrial,
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levando os produtores de maracujá ao abandono de uma
lavoura, que era das mais prósperas hã dois anos.
Sr. Presidente:
Ou se estabelece um preço mínimo, suficientemente cenumerador da atividad~ produtiva dos lavradores, ousofrerá um colapso a produção de suco de maracujá no
País, com enorm-es prejuízos para Sergipe e apreciável reflexo na economia do Triângulo 'Mineiro.
Se esse é o remédio sintomático, a correção definitiva
do problema depende de -medidas creditícias, tributárias
e empresariais.
-As exigências, Sr. Presidente, são um remédio para a
correção definitiva do problema e deve-se exigir, para os
mini e pequenos produtores, insenção de juros vencidos
e prorrogação do principal por dois anos.
Ninguém _duvida, a esta altura, da total incapacidades
dos produtores, diante de tais contratos, assumirem
qualquer reação alternativa,
Assim, só a moratória seria medida apta, ante as obrigações jâ vencidas e contabilizadas, objeto de responsabilidade do Banco Central junto aos bancos credores,
que ficariam com a responsabilidade dos juros vencidos
até "o (mal do ciclo produtivo.
Igualmente se impõe a prorrogação dos ressarcimentos pelo prazo mínimo de dois anos.
Deve-se ainda assinalar que, no Estado de Sergipe, su~
peram um bilMo de cruzeiros os finli.nciamentos concedidos pelo Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe
e Banco do Nordeste do Brasil.
No que tange aos médios produtores, haveria idêntica
prorrogação, por dois anos, sem a isenção dos juros,
beneficiando~se da prorrogação por um ano os grandes
produtores.
No que tange às medidas de ordem tributária exigivcl,
o Governo do Estad_Q assumiria o compromisso de nego~
c--==ctai-junto aõ Coriscillio d.e Secretários da Fazenda, a in~
senção de ICM cobrado sobre o maracujá durante o
período em que perdurar os beneflcios creditícios.
Finalmente, dentre as medidas de ordem empresarial,
é premente que as empresas definam sua capacidade de
absorção do produto, particularmente em função das cotas de exportação definidas para Sergipe, melhorando,
ainda, sua capacidade operacional e aproveitando toda a
capacidade ociosa.
Coroando essa tríplice ordem de providência, os pro·
dotares e industriais fariam um acordo para a obtenção
do "preço mínimo" do mar,!!.cujá.
Se houve uma queda de preço, de sessenta para trínta e
sete cruzeiros· no quilo de maracujâ, devia ter ocorrido,
no mercado interno, uma deflação de sessenta por cento
no preço do suco, quando, ao contrário, ele tem aumentado nos supermercados.
Principalmente os industriais precisam capacitar-se de
que, ou se atiram à conquista dos mercados interno e externo, oferecendo preços mais vantajosos que os nossos
concorrentes, ou não poderão pagar aos produtores um
preço mínimo compensador.
Assim, abandonadas as lavouras, seu equipamento industrial ficará totalmente ocioso e jamais conseguirão
competir no mercado internacional.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nílo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR, FÁBIO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso._ Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente e Srs.
Senadores: ·
O que está havendo, Sr. Presidente, afinal de contas,
neste País? Setores da maior responsabilidade do Gover·
no federal, setores responsáveis, da maior respeitabilidade do Partido Democrático Social informam, para a
tranqíJilidade da Nação, que o Pais estâ em calma, que a
prosperidade campeia e que o _Governo ainda não abdi~
cou do seu interesse fundamental de restaurar a paz so~
cial tão ansiada pela N !!cão brasileira.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, os homens governam
as ações que praticam. Por isto é profundamente desalentador termos de constatar que, ao contrário das infor-
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mações oficütis, ao ·contrário das mensagens tranqUilizadoras de sCtores fundamentais do Governo, a verdade é
que um enigma assustador começa a sobressaltar esta
Nação.
Observem V. Ex•s que o Diretor do Banco Central do
Brasil afirma, em São Paulo, que o modelo econôrnico é
perverso do ponto de vista social e ineficiente do ponto
de vista econômico. As medidas serão realmente propostas e não casuísticas ou transitórias, e qualquer analista
vê que o déficit do setor público não pode mais ser suportado.
NãO é põr conseguinte a OposiÇão, não é a loquacidade e, às vezes, os temperamentos à flor da pele que vêm
agora afiançar que o modelo econômico é perverso,
sobretudo do ponto de vista social e ineficiente do ponto
de vista econômico. Não, Sr. Presidente, é uma das autoridades mais Tesponsáveis pela política económicofinanceira deste País quem o proclama, quem o enfatiza,
quem o assegura; ê o Presidente do Banco Central._
Na homenagem aqui tão justamente prestada ao grande Senador Argemiro de Figueiredo, pude ouvir, escutar,
nos discursos pronunciados pelo Líder da Oposição,
pelo Líder do Governo e nos apartes qUe foram dados
por S. E~<.fs, por eminentes Senadores de ambos os Partidos, pude ouvir e escutar as lamúrias a respeito da situação do Nordeste, que não pode se desvincular da situação do Centro-Sul e muito· menos divorCiar-se da situação do Norte sofrido.
Assisti ao quase lacrimejar de vozes, porque não cometeria o pleonasmo de falar em lacrimejar de olhos,
quando eminentes Senadores do Partido Democrático
Social deblateravam a retirada da supressão do dispositi:.
vo da Carta Constitucional de 1946, que mandava a União Federal aplicar quantia não inferiOr a 3% da suareceita tiibutária nos Estados nordestinos.
Ilustres Senadores, ilustres por todos os títulos, muitos
ex-governadores de seus Estados, como o eminente .Senador Lo manto Júnior, o eminente Senador Virgílio" Távora, o eminente Senador José Fragelli, o eminente -senador Helvidio Nunes, e tantos e tantos que tendo__tido
sob sua responsabilidade a gávea governamental do Estado, e que experimentaram a situação vivida no regime
constitucional, quando os Estados da Amazônia e os do
Nordeste viviam sob aquele benfazejo preceito ConstitiJ..:.
cional, que impunha à União Federal a obrigação mínima de assistir àquelas regiões abandonadas, com um minimum minimorum vital de suas fartas receitas tributárias. Mas não ouvi ninguém dizer sobre os responsáveis por aquele atentado contra o Nordeste e contra a
Região Amazônica; de ninguém ouvi, Sr. Presidente, nomes, responsáveis';-au(ores, daquilo que foi pior- do que
um crime, porque foi um erro, lembrando Talleyrand,
que se cometeu contra a Amazônia e principalmente
contra o Nordeste.
Pois bem, quando se transformou o Congresso Nacional numa assembléia que assumiu uma conotação de verdadeiro mata-b_orrão de decisões oficiais, em que o Presidente Castello Branco deu um ultimatum a este Poder
Legislativo, de aprovar no prazo de 45 dias a proposta
da Constituição, o pi'Ojeto- encaminhado ao Congresso
Nacional em dezembro de 1966, quando o Congresso
nem sequer pôde responder, pôde discutir aquela mensagem aprovando o clássico .. mas, porém", que havia na
exposição de motivos preembular da Constituição, votada sob o guante do Ato Institucional n'l 2, com as cassações de mandatos e as suspensões de direitos políticos
proliferando neste CongreSSo; mais do que os bacilos da
tuberculose e da peste lã no Nordeste ou lã na Amazónia. Esta Casa, Sr. Presidente, não teve o mfnimo poder
de nem sequer tentar evitar que aquele dispositiVo conStitucional fosse erradicado da Carta de 46, produzindo
assim para aquelas regiões neistes últimos 19 anos um
processo de empobrecimento que não encontra precedente na história da pobreza nordestina e na história da
pobreza amazônica.
O então Ministro do Planejamento, cc-participe da elaboração da Cons-tituição de 1967, é hoje Senador da
República. Caberia a S. Ex• explicar ao Nordeste, eujâ
não direi à Amazônia, que não tem a estratégia e a im-
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portância política que tem o Nordeste para o Brasil, apesar de estrategicamente e apesar de um pouco atrasada
no processo hitórico brasileiro, a Amazônia ainda pode
capacitar-se, pelo poder de vontade do_ homem amazônida, a exercer, na história do País, o mesmo papel ou um
pouco aproximadamente o mesmo papel de importância
que hoje o Nordeste exerce dentro da Pátria bra_sjjeira,_
A conseqüência desastrosa urdida pelo então Ministro
do Planejamento, por sinal Embaixador do Presidente
João Goulart, no dia 31 de março de 1964, em Washington, __e no dia seguinte Ministro _do Planejamento da Junta Militar que derrubo_u o sistema constitucional em vigor no País, a pretexto de salvar a Nação da desordem,
da subversão, da anarquia, da corrupção, como se os Estados do N ardeste, na época governados por homens de
honra, por exemplo, Lomanto Júnior na Bahia, Petrônio
Portella no Piauí, Seixas Dória em Sergipe, fosse capaz o
N ardeste todo de se ver assaltado por procedimentos tão
indecorosos e tão mal, hoje, teriam deixado esses homenS que ainda pontificam, para honra dos seu·s Estados
e glória da nossa Nação, na vida pública do nosso grande País.

ao País, de acordo com suas necessidades, os recursos
possíveis para o seu desenvolvimento. Eram estes reparos que gostaria de incluir no brilhante discurso de V.
Ex•.
O SR. FÁBIO LUCENA - Eu agradeço a intervenção de V. Ex.f, nobre Senador Passos Pôrto, cuja a experiência e cujo o- conhecimento das questões nacionais,
muito me leva a ouvi-lo a escutá~ lo, porque suas palavras
trazem sempre conotação, não apenas de lições, mas de
conselhos que só visam, seguramente, a encontrar soluções para o bem-estar coletivo.
Mas, devo dizer a V. Ex.• que esses reclamos, essas lamúrias, essas lágrimas, essas súplicas são uma constante
dos representantes do Nordeste na outra Casa do Congresso e aqui no Senado. Os governadores nordestinos
- homens que ganharam as eleiçõeS nas urnas livres de
novembro, eleitos pelo seu povo - quando assim o fa·
zem ou agem, quando reclamam, lamuriam, exortam,
pedem,_ clamam, recl~mam suplicam ê porque eles estão
agindo interpretando os anseios· das coletividades que estão governando. O que não dizer, a propósito, nobre Senador, da situação do Estado do Amazonas?

O Sr._Passos Pôrto --Permite V. EX• um aparte?
O SR. FÂBIO LUCENA- Com todo prazer, Senador Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador, V. Ex• convali-

da as denúncias de vários representantes_ nordestinos, de
que a Constituição de 1967 expungiu do texto aquela
obrigatoriedade mínima de 3% de recursos federais a. serem aplicados no Nordeste. Eu deveria, de iníciO, dizer a
V. Ex• que não eram só os 3% constituçiqn~is_, .Nós
tínhamos mais 3% através dos planos diretores dados à
SUDENE.

.Q.SR. f Ã.,BJO LUC,EN_.I\-~ ConstituciOnalmente só
3%.

O Sr. Passos Pôrto- Só 3%. Não tenho, aqui, dados
para comparação, mas d~~-'? dizer a V. Ex• que, no curso
deSses anos, os recursos oriundos do Governo Federal
que forarii <mlicadOs no Nordeste talvez tenham sido sU-:..
periores _a eSses 3%. A minha impressão é- de ijlle -a
problemática nordestina não é essa, não êsó _essã~apli
cação de recursos públicos do Governo Federal que resolveria seu problema maior, que é a sua pobreza crônica. Acredito mesmo que durante esse período, através
d9s orçamento_s que moçlificam a sistemática -de aplicação de recurSos públicOS no País, com a própria reforma tributária que auferiu O'iãiOres recursos da União, e
ela devolve esses recursos através de investimentos, creio
mesmo, sem dados, aqui, no momento, em que pesem todas essas lamúrias, todas essas reclamações que V. Ex•
tem ouvido tanto, aqu-i, dos representantes da Região,
que o Nordeste tem se desenvolvido. Somos uma região
em desenvolvimento com indices atê maiores, sobretudo
no setor agrícola, do que o País como um todo. O Nordeste, hoje, é uma realidade económica, industrial e agrícola. Se não houvesse os problemas de seca e alguns acidentes no processo industrial, inclusive na sistemática de
subsídioS e de incentivos fiscais que são feitos' pela SUDENE num processo de industrializaçãO artificial, não
usando os recursos e os insumos locais, mas, indo buscar
recursos e insumos fora da região, eu deveria declarar a
V. Ex~ que o Nordeste é um padrão de desenvolvimento.
Se nós atentarmos para o que era o Nordeste de antes de
64 para o N ardeste de hoje, eu direi: tenho orgulho de
participar e de vir daquela região, porque ela é um exem-plo de desenvolvimento. Vou mais longe ainda. Declaro
a V. Ex~ que o Norte do País também. O Estado de V.
Ex• se desenvolveu, a Zona Franca de Manaus com os
-recursos que foram para Já através da SUDAM desenvolveram muito a sua região. O -desenvolvimento- foi
maior do que aquele conseguido antes de expungir do
texto constitucional os recursos mínimos que deveriam
-~er destinados à região. Eu não aceito- digo a V. Ex~
com muita sinceridade - essas reclamações, porque sei
que hã uma preocupação constante do Governo de dar

O Sr. Lomanto JúniOr- Permite-me
te?

v: Ex• um apar~

O sR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer, nobre
Senador Lomanto Júnior.

O Sr. Lomanto Júnior - Não quero absolutamente
perturbar, interromper o curso do pronunciamentO de V.
Ex•. V. Ex• ouviu um aparte muito objetivo, muito sen~
sato do_no~re Senªdor Passos Pôrto. Eu até desejava pedir o aparte no momento em que V. Ex• se referíti aO
ryosso atual companheiro, ao nosso colega, que foi Ministro do Planejamento no Governo CAstello Branco,
, para dizer que se_ria muito oportuno e até mais frutíferO,
porque teríamos aqui uma resposta imediata, e seria
mesmo condizente com a boa prática, a boa técnica parlamentar e boa convivência que preside este Senado_Federal, gue V. Ex~ pronunciasse esse discurso com a presençã do ex-Ministro Roberto CAmpos, que poderia oferecer a V. Ex! explicações condizentes e que naturalmente haveriam de dirimir as suas dúvidas. Posso adiantar a V. Ex•, Senador Fábio Lucena, que governei o meu
Es;ado durante três anos e V. Ex• fez alusão ao fato, ten·
do na Presidência da República o então Marechal Humberto Castello Branco, para fazer justiça, que-foi, colocindo- modestía ae1ãdo, um período áureo, de realizações cori~retaS erii que se conscientizoU no poVo- da minha ti::.rra a cOnstrução daquilo que se convencionou chamar de nova Babia~ Guardo do Presidente CaStello
Branco as mais concretas recordações e continua sempre
presente em meu espírito e na minha consciênCia o reconhecimento pelo muito que dele recebi para ingressar o
mi::.u Estado na era industrial e transformá-lo num Estado em franco desenvolvimento, diria mesmo, tirando-o
daquele imobilismo de que todos nós baianos nos queixávamos. Foi um período de trabalho, de realizações, de
transferência maciça de recursos, de conjugação de esforços. Ainda há pouco estava a recordar-me, aqui, que
nós começamos a integração do N ardeste à comunidade
nacional através de uma grande fita asfãltica, através de
uma grande rodovia que ligava a cidade de Salvador a
Juazeiro, conseqüentemente, à Petrolina, que foi o primeiro passo para integração do Nordeste.13. verdade que
esSes recursos (oram todos do Estado, todos provenientes do erário estadual. E tivemos, sorte porque, logo em
seguida, governaria Pernambuco o Senador Nilo Coelho, nosso atual Presidente, que completou a obra, integrando definitivamenfe- o Nordeste, através de uma
grande estrada, ?. comunidade nacional, que foi, sem dúvida alguma o marco decisivo para o desenvolvimento
da região. Talvez, V. Ex• não soubesse que o Senador
Roberto Campos não estaria aqui hoje, mas seria mais
próprio, mais oportuno, mais produtivo se o seu pronunciamento fosse proferido, fosse feito com a presença de
S. Ex•, porque ele certamente, lhe daria explicaç_ões.
Quanto ao percentual de 3% que o Nordeste possuía e
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que a Constituição de 1967,- por sinal uma .das Consti~
tuições mais democrâticas que este País já teve., o-Senador Passos Pôrto já lhe deu explicações. Eu, entretanto,
advogo uma outra tese: acho que na próxima Constituição e, conseqaentemehte; em decorrência do novo
Código Tributãrio Nacional, que precisamos urgentemente votar que não se consigne, apenas, o ínfimo percentual de 3%, mas que se dê ao Nordeste...
O SR. FABIO LUCENA -

E à Amazônia.

O Sr. Lomanto Júnior- ... 30% que é o que corresponde à sua população, à sua área territOriaL O NordeSte-,
hoje, é um contribuinte, um grande contribuinte para o
enriquecimento ou para o equilíbrio da balança de pagamento_do Brasil. O Nordeste é superavitârio, no que tange a produção de divisas; o Nordeste não é peso morto,
nem nunca foi, no passad_o e agora, para a própria economia nacional. O que tem faltado ao N ardeste é a compreensão do Brasil inteiro, não só do Governo, mas de
toda a Nação, que precisa contemplar aquela região, não
como um filho enjeitado que se atrofiou na primeira infância, ou que vem trãzendo esta atrofia durante o seu
período de maturidade. O que a Nação precisa compreender é que o Nordeste é um grande colaborador, foi
um grande colaborador e continua sendo, para a implantação do Parque Industrial do Centro-Sul do País_, Foram as nossas divisas, foi o cacau, foi o sisai, foram os
produtos de exportação do Nordeste, foi o braço nordestino e a inteligência nordestina que, pÕvoando as faZeri~
das e as universidades, contribuíram para o engrandecimento do Centro-Sul. Foi Obraço nordestino que adentrou São P<lulo,- Paranã e todos os -Esiados do Sul e do
Centro do País, desbravando as florestas e plantando cafezais que constituíram na riquezã daquela terra; foram
os braços nordestinos que penetraram nos parques e nas
indústrias de São Paulo para construir a riqueza daquele
"País" e demais Estados do Sul; foram as inteligências
nordestinas que povoaram as faculdades e as universidades do Centro-Sul, ajUdando a prosperidade e o engrandecimento desta parte do Brasil. Precisamos agora da
recíproca, precisamos agoi-9. e exi&linos- dá NaçãO de ·que
não podemos continuar empobrecidos, como se fôssemos um filho enjeitado deste PaíS. Temos corisciêncla da
nacionalidade, nunca, em nós, medrou o sentimento da
secessão, da separação e não seria despropositado que
alguém já tivesse pensado nistoJ_Não-queremos que isto
ocorra, porque, se fôssemos uma Nação, o Nordeste estaria hoje entre as principaiS N"açõeS da América. Seria
produtor, em primeiro lugar, de várias mercadorias e
produtos de importação; seríamos auto-suficientes de
energia elétrica; estaríamos até exportando petróleo.
Portanto, o que queremos da Nação, daqueles que receberam o dólar privilegiado, daqueles que - e tivemos
prazer nisto e seria realmente condenável que eu, da
Bahia, da Bahia onde nasceu o Brasil, estivesse conde~
nando aqui a contribuição que demos para o enriquecimento do Brasil. Ao contráriO, estamos- díspostOS continuar dando, mas também queremos desenvolver; não
suportamos mais este esquecimento, não acéltamos nlais
esta discriminação, este fosso qUe nos distancia, precisa
ser acabado. A geografia não pode continuar a revelar
um Brasil rico e um Brasil pobre. Queremos uma Nação
que se desenvolva uniformenlente. Não 3%. Que a nova
Constituição que hã de vir consgine 30%, porque, assim,
a Nação não estará fazendo favor, mas devolvendo àquela gente sofrida, àquela gente trabalhadora, àquela
gente, como disse o Sr. Senador Mãrio Maia, no seu
oportuno e diria mesmo luminoso aparte, quando sereferiu aos braços nordestinos e eu acrescentei a inteligên·
cia nordestina. Pois V. Ex~. se for possível,- sei que não
pode interromper o seu pronunciamento e acredito que o
Sr. Ministro Roberto Campos traga a V. EX•, aqui, as ex~
plicações sobre o assunto que V. Ex• abordou- mas, tenha a certeza, Sr. Senador, de que há um esforço muito
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grande e que a NaÇão não está, absolutamente, à deriva,
como pretendeu ou pretendem aqui afirmar. Hã um es·
forço concentrado: nós, aqui no Congresso, o Governo,
através do Poder Executivo. Se há imperfeiçõCs, se há er·
-- ros, todos nós acreditamos e praclamos. Mas ninguém
pode negar que hâ um esforço muito grande para superar a crise que é uma crise mundial; ninguém pode negar,
e nós não podíamos deixar de estar inserido neste contexto. Termino o meu aparte, agradecendo e pedindo
desculpas por ser longo. Mas, peço a V. Ex• que compreenda e não faça injustiça a quem, realmente, está contribuindo para vencer as terríveis dificuldades que estamos atravessando,

O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V, Ex.t um aparte?

O SR. FABIO LUCENA- Uln instarlte, nobre Senador. Concederei o aparte a V. Ex•, assim que responder
ao aparte do nobre Senador Lomanto Júnior.
Nobre Senador, o aparte de V. Ex• é sumamente in_teressãilte. Priineiro; eu tinha dois assuntos que tratar nesta reunião. 0- primeiro diz respeito a uma homenagem
que a Fe~eração das Indústrias do Amazonas, hoje esiá
presiãi1do ao jornalista Humberto Calderaro Filho, Direter do jo~nal A- Crítica de Manaus . .r: a primeira vez,
neste século, que um jornalista empresário é homenageado pela Federação das Indústrias.
E, no texio do meu discurso, nobre Senador, eu escrevi
exatamente o seguinte:
---- Nós, os amazonenses, paralelamente ao estudo da
nossa história, estudamos, por arraigado sentimento de
dever, a história dos Povos que penetraram a região
amazônica e mantiveram-na, com o seu mapa a tua!, para
nossa glória, sob soberania brasileira. Primeiro, os portugueses, não somente por pioneiros, mas por desbravadores, colonizadores à altura da sua importância história, semeadores de civilização cujos excessos, sobretudo em relação aos índios, boje estão perdoados diante do
genocídio que o capitalismo selvagem, insuflado pela ganância do lucro~ que não foi herdada, com certeza, do
e~emento português, promoveu e promove contra os
-,SiivícÕias amazônÍcos; a seguir, os nordestinos, principalmente os cearenses, que migraram para a Amazônia
---Como cães abandonados para serem, depois de amontoa·
dos em navios como bois encarroçados no rumo Qos matadouros, enterr3dos na selva inóspita para tirar o leite
da seringueira com o qual amamentaram os barões nababes da borracha, cujas filhas i!;Ull d.ebutar nos salões
faustosos de Paris, Londres e Roma, enquanto eles, nordestinos, morriam, sem caixão nem t~mba, nos lamaçais
dos igã:pós, nas paragens de rios e igarapés, devorados
por doenças trOpicais, -chantageados pelos tentáculos do
capital sem alma, sem dó e sem coração.
Quinhentos mil nordestinos, Sr. Presidente, transformados em alimárias, apunhalados, escravizados, assassinados, - eis um dos saldos do fastígio da borracha, eis o
retrato de uma época cuja glória teve a obnublã·la a total
irre~onsabilidade de governos, sem o ffiínimo senso da
significação histórica da Amazônia e da ~u,a a~ual importância estr.atégiCa, para o _en$randecimento do Brasil.
Dos mártires nord~tinos, todavia, os amazonenses herdaram a coragem, a fibra, a resistência indômita e,
sobretudo, o sentimento de br~silidade que, a d_espeito
de_ todas as tormenta_S, de to~~ a.,s torpezªs_que_o vitimãm, mant~in ví~9. por entre os incríveis fatores de sua
sobrevivência, o homem do nordeste brasileiro. E, nós
assim, os amazonenses, amamos a raça nordestina, porque cada um de nós, ou quase todos, temos, por nossos
ancestrais, ativo em nossas veias, o sangue do Nordeste.
Eminente Senador, essas notas foram escritas ontem à
noite, logo, o homem que vem a tribuna, com esses conceitos sobre o Nordeste, dizer que ama o sangue do Nordeste, que tem por seus ancestrais o sangue nordestino,
jamais padeira vir a esta tribuna pleitear qualquer tipo
de- injustiça cor1.tra o Nordeste brasileiro.
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O que quero salientar é que não posso falar na Amazônia, sem antes falar do Nordeste. Isto é que quero que
fique sublinhado, porque a Amazónia, e em particular o
meu Estado1 é uma dâdiva, primeiro dos portugueses
que o desbravaram, segundo dos nordestino que o povoaram. O aparte de V. Ex•, no que pertine a dívida que
o Brasil tem para com o Nordeste, lembra-me uma pará..
bola de Nosso Senhor Jesus, Cristo, quando lhe perguntaram a -quem deverià perdoar menos, a um que lhe devia
mais ou a outro que lhe devia menos. E Cristo respondeu: "perdoa a quem mais te deve, porque a quem muito
se deve muito se pordoa".
O Brasil deve muito ao Nordeste, no entanto, não perdoou o Nordeste. Governo ingrato, Governo injusto,
Goverllo -dí&no da condenação do Nordeste.
Ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Hélio Guei~
r os.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Fábio Lucena,
eu, como V. Ex' até hoje, ficava de coração confrangido
ao ouvir as diárias lamentações da ilustre bancada do
Nordeste, do PDS, que quase todo dia, ao cair da tarde,
aproveitava a oportunidade, para quase se ajoelhar perante um muro de lamentações, cada um deles dando o
seu depoimento sobre o descaso, a desídia, a negligência
e a falta de boa vontade do Governo Federal, para com a
solução dos problemas do Nordeste. por isso que tenho de confessar o meu espanto quando, ao intervir no
discurso de V. Ex', o eminente Senador Passos Pôrto
contesta isso· quantO nós estávamos assistindo, até hoje,
nesta Casa, e afirma que o Nordeste está uma beleza, que
a partir de 1964 nunca essa Região atravessou um pertodo de tão grande desenvolvimento. Realmente, tenho
que me espantar, com V. Ex•, aí da tribuna, se espantou,
porque V. Ex•, como freqUentador assíduo deste plenãrio~ fez a constatação, como eu frz, dessa lamúria que V. Exb 9 falou- diária da Bancada do Nofdeste,
todo· dia a mostrar a necessidade de o Governo olhar
para essa Região, e não foi um, nem dois, nem três, mas,
quase a unanímídade, a reclamar uma decisão política
do Governo para ajudar o Nordeste. Pois bem, depois de
março, abril e maio, três meses de lamúrias e lamentações que confrangeram também o espírito de V. Ex•
para dizer que o Nordeste estâ uma beleza. E acha, o Senador Passos Pôrto, que o Governo estaria investindo,
ou investiu a partir de 65/66, anualmente, mais do que
3-% da arrecadação da União no Nordeste. Efetivamente,
não tenho, no momento, dados para contestar essa possibilidade que S. Ex• levanta, mas duvido muito que os
números confirmem a impressão de S. Ex• Porque, quero
dizer a V. Ex•,jâ que o ilustre Senador Lomanto Jónior,
por sinal, com muita elegância e com muito ardor, praticamente contradisse tudo quanto o Senador Passos Pôrto levantou aqui, porque exigiu que o Governo Federal
olhasse para o Nordeste não como um indigente, não
como um enteado, mas como um filho, naquela oportunidade, quando foram tirado _os 3% da arrecadação para
o Nordeste o para a Amazônia ...

e

O SR. FÁBIO LUCENA- Permite~me interrompêlo?
O Sr. Hélio Gueiros- Pois não.

O SR. FÁBIO LUCENA- Falaram-se cm dfvídas de
cem arios. E: verdade, há- cem -anos o Governo troca a
sede pelo voto do povo faminto do Nordeste.
Continuo escutando V. Ex•
O Sr. Hélio Gueiros - A desculpa, naquela época,
para se tirar os 3% da Amazônia e do Nordeste, foi meio
marota, para não dizer meio cfnicã, porque se diii3 que
não adiantava colocar os 3% para a Amazônia e para o
Nordeste, porque o Governo não pagava. Então, porque
o Governo não pagava era melhor tirar para o Governo
não passar como coleteiro. Mas, mesmo que não pagas-
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se, para nós era uma melhor garantia, até porque seria
um espelho para most'rar que não estavam cumprindo
com o dever com a· Amazônia ·e-com o Nordeste. De
modo que V. Ex• tem toda a razão em lamentar a retira~
da desses 3%, e mesmo que o Senador Roberto Campos
estivesse presente iria dizC:r que ei-a uma coisa marota,
como eu disse, porque como não se cumpria, não faZia
tirar, porque ficava tiido por isso mesmo. Mas, quero dizer a V. Ex• que quanto à observação do Senador Passos
Pôrto, com relação à Amazônia, 'discordo de S. Ex'"
quando diz que nós, hoje, atravessamos um perfodo áureo de nossa história. E quero' dizer que V. Ex•, ao fazer
esse hino de louvor muito justo à colaboração do nordestino ao desenvolvimento da Amazônia, quando ela era
responsável pelo principal item de exportação do Brasil,
que era a borracha. E por causa desse nosso estágio de
desenvolvimento, no começo do século, é que para lã
iam os nordestinos que, fugindo da seca e da falta de
oportunidades na sua imensa região, iam em busca do eldorado que era a Amazônia. Portanto, nobre Senador
Fábio Lucena, é preciso que se conheça primeiro a história da Amazónia para se faier Certas Comparações. V.
Ex•, aí mesmo, quando exaltou a colaboração do homem
nordestino e do português, criticou também o tipo de desenvolvimento que havia na Amazônia, mostrando as injustiças e distorções, mas por outro lado mostrou que já
tivemos um período muito áureo, muito desenvolvimentista na nossa região. Não é agora, depois de 1964, que
nós estamos atingindo a um estágio semelhante. Eram
essas as observações que eu pedi licença ao discurso de
V. Exb 9, porque, realmente, tive de me espantar com a·
aparte do ilustre Senador Passos Pôrto, porque, até então, nesta Casa, nós-sõ-CStáVaiilos ouvindo vozes do
Nordeste a reclamar maior atenção, maior cuidado,
maior carinho, maior amor e maior justiça do Governo
Federal para com essa sacrificada região que é o Nordeste~

O SR. FJ\B!Q.LUCENA- Agradeço o aparte de V.
Ex•, nobre Senador Hélio Gueiros, para afirmar que há
muita farsa em relação à situação da Amazônia. Mã.s nós
do Acre, do Pará e do Amazonas, as Unidades Federativas em que houve eleição, e nas quais o PMDB baniu do
Poder a 20 anos de incompetência e corrupção, só não
tendo conseguido bani-los de Rondônia, nem do Amapá, nem de Roraima, onde não houve eleição para governadores.
O Sr. Lomanto Júnior- Porque houve eleição majoritária, e Rondônia mandou três representantes para este
plenário, todos eles pertencentes ao PDS.
O SR. F J\BIO LUCENA- Nós, os Senadores amazónicos, os Senadores de Rondônia - tenho certeza iremos desbaratar essa farsa e tirar a máscara dos farsantes, porque não há, Srs. Senadores, região mais pobre do
que o Nordeste, neste País. A região Amazónica fOi a única região que regrediu economicamente nos últimos
anos, o que não aconteceu com o Nordeste- O Nordeste empobreceu, mas não regrediu. Na Amazônia, houve
um processo de regressão e isto está atestado nos sucessivos relatórios anuais do Ban_co da Amazônia, único banco de desenvolvimento que temos para atender a precisamente 56% do território nacional e que ainda desvia os
seus recursos - como os desvia o Banco do N ardeste para empreendimentos que nada têm a ver com a Amazônia e com o Nordeste, porque não se admite que o
Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste co~etam a
desfaçatez escandalosa e criminosa de fmanciarem a Usina de Itaipú, para fornecer energia elêtrica aoS paraguaios, deixando de cuidar dos programas de eletrificação do N ardeste e da Região Amazónica.
Mas, Sr. Presidente, em 1876, o Imperador Pedro II
visitou o Nordeste e ficou tão compungido com a situação ali enContrada, que doou jóias da Coroa para minorar o sofrimento do povo nordestino.
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Em 197!), quase cem anos depois, ali esteve o Presidente Emílio Garrastazu Médici, qUe disse, naquela oportunidade: "Fu,i aconselhado a não vir, mas vim. Vi o povo
sofrendo, o povo faminto, o povo chorando e vi, sobretudo, aqui, a ausência absoluta dos programas governamentais do meu próprio Governo pai'a desenvolver a Região Nordestina".
E qual foi a solução que os tecnocratas encontraram,
na época, para resolver o problema do Nordeste, para
com o qual o Brasil tem uma dívida de mais de cem
anos'?
Fo~ retírar 30% dos incentivos fiscais da SUDENE,
para aplicá-los na construção da Rodo_via Transamazônica; para enterrar nos lamaçais, nos igapós e nos pantanais da Amazônia, esses recursos tão fundamentais à
economia do Nordeste, a título de dar aos homens sem
terras do Nordeste, nas expressões do Presidente Médici,
as terras sem homens da Amazônia.
Tudo isso retrata a -incompetência, a incongruência, a
desfaçatez, que atê aparenta uma indústria de ineficiência, de ineficácia, talvez alimentad~ pelo estigma do
"quanto pior, melhor", por que os investimentos infraestruturais devem ser aplicados na Educação, nos programas de Irrigação, de Eletrificação, de Comunicação e de
Transportes, que são cinco pilares de qualquer processo
desenvolvimentista social e econômico.
O Sr. Lomanto Júnior agora, um aparte'?

V. Ex• ainda me concede,

O SR. F..\BIO LUCENA -Com a sua permissão.
Esses programas devem ser implantados nas regiões
paupérrimas do nosso País, em particular no Nordeste,
pelo Governo Feperal, grande responsável por esta situação de penúria, de angústia, de sofrimento e de fome.
O Senador piauiense, Helvídio Nunes, com a sua autoridade, com a sua responsabilidade e respeitabilidade, afirmava, hã poucos dias daquela tribuna, que o salário médio das populações do Piauí é atualmente de onze mil e
duzentos cruzeiros. E implorava o Senador piauiense ao
Governo Feperal, na antevéspera da decretação dos novos índices do salário mínimo, que se o Governo não
desse ou não pudesse dar o salário mínimo ao Piauí, que
pelo menos desse 50% do salário mínimo para o povo
piauieilSi poder sobreviver, como sobrevive, em condições que estão muito abaixo da própria dignidade humana.
Ouço V. Ex•, nobre Senador Passos Pôrto, pela ordem
de solicitação, com a permissão do nobre Senador Lomanto Jún-ior.
O Sr. Passos Põrto - Nobre Senador Fábio Lucena,
ouvimos há poucos instantes o aparte do noss-o ilustre
Senador Hélio Gueiros, Representante do Estado do Pará, cearense de origem e, portanto, um dos migrantes da
Amazônia; em que ele se diz surpreendido com a minha
pos!ç_ãO _aqui néste Plenário, defendendo o prOgresso da
Região Nordestina, Não me afasto dessa posição partindo, inicial~ente, do prirrctpio de que a pobreza é nacional, grave e difícil. Ela não se aJusta apenas à problemática nordestina, mas se situa dentro de um complexo de
fatores que envolve toda a sistemátiCa do -processo de desenvolvimento brasileiro. Eu não me surpreendo, porque
eu comparo muito as pobrezas. Fala-se muito naquela
pobreza do Nordeste e esquece-se de que a grande pobreza nacional está realmente na periferia do Rio de Janeiro, na perifeira de São Paulo, na própria periferia de
Brasília, onde brasileiros, sobretudo migrantes do Nordeste.
O-SR. FÁBIO LUCENA - V. Ex• tem razão.
Permita-me?
O Sr._ Passos Põrto - Pois não.
O SR. FÁBIO LUCENA- Setenta por cento dos desempregados de São Paulo, são nordestinos. Pode prosseguir.
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O Sr. Passos- Pôrto-:- Eles não estão qualificados, porque há uma série'"de fatores, os quais-eu nãO-haveria, de
me demorar, aqui, para explicar, por ser a zona mais antiga, a área onde, historicamente, se iniciou a civilização
brasileira, tem problema sério de explosão demográfica
etc. Mas um homem como eu, já na idade média para
frente, que conheceu aqUele Nordeste de antes de 60, Qliêconheceu uma Bahia que potencialmente deve ser o Estado mais rico do Brasil e, no entanto, se engaja numa
pobreza nordestina que não tem sentido. A Bahia é, por
exemplo, superavitária em exportação e tem recursos naturais que nenhUm Estado do Brasil tem, por-que tem
desde o Polígono das Secas ã.té regiões para produção de
frutas européias. ~ um dos poucos Estados no Brasil
que, a partir - diga-se agora, neste instante - do Governo Lomanto Júnior, o Distrito Industrial de Aratu,
que é um exemplo para qualquer país do mundo, de desenvolvimento e de progresso. Eu convidaria V.
nobre Senador Hélio Gueiros, para que visitasse o NOrdeste a partir da Bahia, para ver o que há de iniciativas
do empresariado privado, iniciativas- públicas, obras
públicas diversas. Nós, hoje, temos em cada Estado, uma
universidade produzindo profissionais de nível superior
e de nível médio.

Ex•.

O SR. F J\B!O LUCENA -Permita, mas V. E•• ni!o
n·os -ConVida para assistir aO enterro de empresários nordestinos, q1,1e se suicidanl em face da crise econômica, ...
O Sr. -Passos Pôrto que-ele não .. ,

Eu não convidaria V. Ex• por-

O SR. F ÂBIO LUCENA- ... como aconteceu recentemente.
O Sr. Passos Pôrto - Pois é, hã uma crise na indústria
têxtil nordestina que não é de hoje; houve .razões também profundas, porque não se preparou para o período
da competitividade sendo vítima da crise nacional. Pelo
fato de ser nordestino não importa, Sabe V. Ex' que ele
foi um dos grandes industriais de têxteis do Brasil, não
sei as razões do suicídio.

O SR. Ft\810 LUCENA- Ele era o maior do Nordeste.
O Sr. Passos Pórto - Ele era um dos grandes indus~
triais do Nordeste na indústria têxtil, dono inclusive da
famosa indústria de Delmiro Gouveia, que foi outra vítima do processo de desenvolvimento brasileiro, um grande pioneiro na região de Alagoas e que foi vftima tari:tbêm dessa formação histórica que estamos assistindo.
Mas, o nobre Senador Hélio Gueiros reclama de que a
Região Amaz_ônica está pior do que em 1960, e eu fico
surpreso.

O SR. FABIO LUCENA- Estâ, Senador! Estã bem
pior.
O Sr. Passos Pôrto - Digo a V. Exba9 porque
lembro-me qUando o ex-Presidente Juscelino Kubitschek
fez a estrada Belém-Brasília e o desenvolvimento que
teve aquela região após 1960. Estou vendo o Projeto Carajás em franco desenvolvimento na Região, crescendo o
Estado do Pará em condições exepcionais. Estive viSitando Belém, que ê uma conquista do povo brasileiro dos
trópicos, Uma belezi-de cidade brasileira em plena Amazônia~ é uma concjuíSta do homem brasileiro em desenvolvimento. Hã uma crise, evidentemente, Senador Fábio Lucena, no Brasil e nos países em desenvolvimento,
da qual todos participam, agora querer situar e singularizar-o N ardeste e a Amazônia como só uma região pobre
eu não aceíto, porque considero que a pobreza nordesti·
na é igual à pobreza carioca, à pobreza gaúcha, a pobreza do Sul do País, que está a braços com problemas gra·
ves, inclusive, da miséria do seu povo. Outro dia declarei
aqui e repito, fiQuei muito constrangido quando vi uma
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Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, destinada a avaliar a pobreza absoluta do Nordeste. Acho que
devemos avaliar a pobreza absoluta brasileira e não s6 a
nordestina, porque digo a V. Ex', todas essas denúncias
que são feitas diariamente--pelos nordestinos, acho que
não são procedentes, porque, inclusive, nos confronta
com os problemas do Sul do Pafs. Devemo-nos somar
para uma decisão política, preCisa, para providências
que resolvam as causas básicas do empobrecimento brasileiro, que é o problema fundiáriO, é a mâ diStribUição
da renda, é a falta de qu31ificação profissíónal, é a·ralti

do cumprimento da escola e da educação no Brasil- estou aqui ao lado do Presidente da Comissão de Educação, que tem lutado neste sentido - enfim, uma mudança em todo o processo politico, económico e social
do Brasil, porque se assim fizermos, não haveremos de
estar aqui singularizando, dizendo que região tal recebe
mais ou menos do__ que a outra, porque o que hã, realmente, é uma problemática nacional que deve ser examinada no seu todo. Gostaria de pedir desculpas a V. Ex•,
mas quero responder ao nobre e ilustre representante do
Parã, cearense e nordestino como nós, que deve ter conhecido um outro Cearã, se S. Ex• voltar agora ao Ceará, vai encontrar uma Foitaleza, a Capital, que é uma
das cidades mais bonitas do Brasil, com os melhores clubes e sociedades desportivas, que nenhuma cidade do Sul
tem. Fortaleza hoje é, tambéffi uma conqüista do povo
nordestino.
O SR.

F~BIO

LUCENA- Permita-me, mas eu esti-

ve em Fortaleza hã uma semana. Nunca a vi em toda a

minha vida; não imag1nã.Va qUetantos menores abandonados e dCsvalidos dormissem nas calçadas, em tanta
quantidade, como dormem em Fortaleza.
O Sr. Passos Pôrto- Não é só eni Fortaleza não! Em

Manaus também dormem, no Rio de janeiro, então, é o
que mais tem.
O SR. FABIO LUCENA- Disse que nunca vi tanta ...
O Sr. Passos Pôrto- Pois é, e me surpreende a pobre-

za, vou confessar a V. Ex•, a pobreza do Rio de Janeiro,

a pobreza carioca. Nós vivemos, hoje, na antiga Capital

grau de representação , da maior i:nagistratura nacional,
que é o de Chefe de Estado, para transformar-se, para
converter-se em articulador de politiquice interna, de
uma pessoa jurídica de direito público interno de um Patido político.

O Sr. Lomanlo Júnior- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FABIO LUCENA - Quando no Império,
nobre Senador, o imperador escolhia o princípe, mas
preparava-o para o poder. E, no Brasil, o grande nordestino José Honório Rodrigues é o autor desta preciosa
lição, no seu livro, "A história combatente".
No Brasil, o regime do generalismo presidencial, em
que o general escolhe o príncipe-general, não o faz com a
preocupação do imperador, de preparar o general Delfim, Delfim, o príncipe, não o 19- Ministro, de preparar o
general, o prfncijJe para ser o seu sucessor. Tudo isto denota o alheamento global da Nação, em relação ao processo sucessório. E, de sucessão em sucessão, de preparo
em despreparo de generais que se sucedem no poder,
bem intenciona-dõs, generais hon-rados por todos os títulos, -de vida austera e de mãos limpas, parece que, agora,
fia falta de um general príncipe, o próprio rei quer
encastelar-se no poder, através da prorrogação ou da
reeleição, como se neste País, ...
O Sr. Lomantc Júnior -

Permite V. Ex• um aparte,

nobre Senador?
O SR. FÁBIO LUCENA- ... como se no Partido Democrático Social ...
O Sr. Lomarlto Júnior -

Estou esperando ...

O SR. FÁBIO LUCENA- ... uma vez que o PMDB,
dentro do processo político atual, não tem condições de
eleger o _~?residente da República, porque as eleições seI-ão indiretas, como se no Partido Democrático Social,
Partido que congrega inteligências lapidares e luminares
deste País, não houvesse um só homem em condições de
suceder o General-Presidente no comando da Presidência da República.
Iniciava eu este discuiso indagando: o qUe estâ acontecendo? ~

Sr. ioma~t-~-Júnior- Realmente é de se perguntar
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O Sr. Lomanto JúniOr- Eu agradeço a V. Ex• Queria
apenas. para ser breve, j.i que o tempo é. exíguo, dizer
que não é verdade que o Presidente João Figueiredo esteja alheio aoS grandes problemas nacionais. Isto, é uma
injustíça que não aceito e que V. Ex• mesmo, se refletir,
se pensar melhor, vai verificar que foi um reforço, que
foi uma frase impensada no epílogo do seu discurso, porque o que o Presidente está realizando, como Chefe da
Nação e, sobretudo, como um dirigente político, ele está
realizando um programa, ele estã realizando um com·
promisso, ele estã cumprindo um juramento que fez à
Nação e vem cumpríndo com aquela fidelidade. Todas
as etapas foram atingidas, todas as metas foram cumpridas e, agora, vai se fazer a sucessão presidencial. Depois
da anistia, depois da liberdade de imprensa, depois da
eliminação dos atos institucionais, depois das eleições
para governadores, para as eleições gerais do Brasil,
onde a Oposição revelou, de certa meneira, eficiênCia em
alguns Estados, não banindo, não, como V. Ex• afirmou,
venceu as eleições democraticamente. O banimento é
uma expressão que não deve existir, sobretudo quando
ri6s estamos convivendo com uma abertura democrática..
V. Ex• afirmou que o Brasil e, sobretudo a Amazônia,
não se desenvolveu nesses Ultimas tempos.

O SR. FÁBIO LUCENA -Não!
O Sr. Lomanto Júnior- Desenvolveu e muito. Eu citarei apenã.S um setor da vida brasileira. E até queria perguntar a V. Ex•: se V. Ex• se insurge contra a construção
da Transamazônica?_

O SR. FkBIO LUCENA- Onde ela está? Na Bahia?
Deve estar na Bahia, porque na Amazônia não estâ.
O Sr. LomantoJúnlor- E pergunto V. Ex• se se insurge pelo esforço que se fez ...

O SR. FJ\BIO LUCENA- Eu não estou ffie insur~
gindo, Senador.
O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• nega que a Amazônia

era um Estado insulado?
O SR. F ÃBIO LUCENA - Quero saber onde estã a
Transamazônica, &tá na Bahia? Na Amazônia não está.

da ~epública em verdadeira guerra urbana. Hã um assalto constante sobre a sociedade, hã um desassossego
pela desordem que hã na vida económica e social claque~
le Estado, que é um Estado também problema no Brasil.
Então o problema é nacional, não é só de Fortaleza, não
é só de Manaus, e não seria só-de Salvador ou de Afãcaju. Mas é o grande desafio às diretrizes e bases que devem ser estabelecidas no processo de desenvolvimento
econômico e social do povo brasileiro.

O SR. FJ\BIO LUCENA - Estã acontecendo o
preãfubulo do caos. O Presideriie alheio_ aos grandes
--- -problemas nacion~s ...

ap'arte, ou desisto.

SR. F~BIO LUCENA- A pobreza, nobre Senador,
diz bem V. Ex•

O SR. F;\BIO LUCENA- Sr. Presidente, eu gostaria- que o Regimento fosse abedecido. Darei o aparte,
com todo prazer. ..
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- A Presidência pede ao nob-:-e orador que não conceda apartes eco~
munica a S. Ex• que o seu tempo jã está esgotado. Solicito que V. Ex' encerre o seu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral. Faz soar a
campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Nobre Senador Fápio Lucena, comu-nico a V. Ex• que o seu tempo
está esgotado. Peço apenas para não conceder mais apartes.
O SR. FÁBIO LUCENA - Eu peço permissão apenas, para concluir o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) Pois não.
O SR. FÁBIO WCENA - A pobreza, diz bem V.
Ex•, ~ de âmbito global, mas a pobreza de sentido mais
amplo é a pobreza de espírito, de consciência dos homens que nos governam.
Agora mesmo, quando o Brasil se vê asfixiado pela
previsão de uma nova taxa inflacionária de 9% ao mês,
para o mês de maio, o que-·eJeva a inflação de 117% para
120% nos últimos 12 anos, o Presidente da República
deveste-se do seu múnus presidencial, do seu mais alto

-- O

o que está acontecendo.

O Sr. Lomanto Júnior- Isso não é verdade. O que V.
Ex~

estâ afirmando não é verdade.

O SR. F.t\BIO LUCENA - Concluindo, Sr. Presidente, mas peço a V. Ex• que me conceda mais tempo
para ouvirmos o aparte ao nobre Senador Lomanto Júnior.
. O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O tempo de
V. Ex• já está em cinco minutos ultrapassado.
O SR. FÁBIO LUCENA- Mas eu gostaria que V.
me fizesse encerrar o pronunciamento com o aparte
ao Senador Lomanto Júnior. Com a permissão de V. Ex•
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- V. Ex• tem
permissão.

O Sr. LomantoJúnior- Eu quero lhe responder que a
Transamazônica foi um esforço muito grande do Gaver~
no para integrar aquela região.

O SR. FÁBJO LUCENA --A Transamazônica não
está na Amazónia, Senador.
O Sr. Lomanto Jdizior -

Ou V. Ex• me conceÚ o

O SR. FJ\BIO LUCENA- Está concedido o aparte.

O Sr. Lomanto Júnior- Então, vou continuar dize:ndo o seguinte: escolhi um setor do desenvolvimento nacional para mostrar a V. Ex•...

O SR. Ft\BIO LUCENA- V. Ex• não mostrou na·
da.
O Sr. Lomanto Júnior- Que foi, sem dóvida alguma,
espetacular. Peço e invoco o testemunho de um seu conterrâneo, de um conterrâneo da Região Amazónica, invoco o testemUnho insuSpeito de um dos homens que venho apreciando seu comportamento nesta Casa, invoco
o testemunho do Senador Hélio Gueiros, se o setor das
comunicações, que hoje o Brasil possui, sem dúvida alguma um dos mais desenvolvidos do mundo.
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O SR. FABIO LUCENA-~ loquacidade de V. Ex'

O Sr. Lomanto Júnior- Na Amazônia houve uma re~
volução no setor das comunicações. Ex•, vamos enxergar
as coisas e realmente não ser cego diante iJa evidêncià. O
pior cego é aquele que não quer ver. E V. Ex• hoje, em alguns setores, transformou-se num cego das Escrituras,
que não deseja ver, que não deseja enxergar, o esforço e
o desenvolvimento deste Pafs. Competência hã, esforço
há, o que hâ também são dificuldades quase insuperáveis
para vencer a ter'rtvel crise que assola 'o mundo, e que o
Brasil é Integrante dela.
O SR. FÁBIO LUCENA -A .eloquocidade de V.
Ex• ...
O Sr. Lonumt_o Júnior -
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Não é maior do que a de V.

Ex•
O SR. FÃBIO LUCENA - Não tem, felizmente, o
poder de insurdecer a ninguém. No entanto, o ímpeto ...
O Sr. Lomanto JúnTor- Os imperderniveis são diff-

ceis.
O SR. FÁBIO LUCENA--... das colocàções de V.

Ex• apenas demonstram qúe V. Ex•, de fato, deseja o debate. Desde que, no debate, V. Ex• cometa a gentileza
que lhe é tão caraCteríSfiCa, de reconhecer que, tanto
quanto V. Ex•, a voz do adversário sabe também tonitroar e, às vezes, de forma ensurdecedora.
Mas, Sr. Presidente, eu tinha outro assunto a tratar, o
tempo está esgotado, ele está escrito, encaminho à Mesã.
e pe-ço a V. Ex• para considerá-lo como lido, para que
cons.te dos Anais do Senado Federal.
Concluindo, Sr. Presidente, eu digo que nesta crise por
que passà a Nação, o General Figueiredo lembra aquele
famoso personagem da Batalha de Waterloo, em que ingleses e franceses cruzavam o fogo dos canhões, e o personagem atravessou a ponte, em pleno fogo- cruzado,
sem sa"bC:r, absolutamente, do que ali estava acontecendo. Eis a imagem fiel do homem que governa o Brasil!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.FÁB/0 LUCENA EM SEU DISCURSO:

Sr. Presidente, Srs. Senadores a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas concedeu, por aclamação,
o título de "Industrial do Ano" ao jornalista Umberto
Calderaro Filho, criador e diretor, há 34 anos, do jornal
A Cr(tica, de Manaus, no meu grande Estado. Pela primeira vez, na História- do Amãzonas, um jornalistã. prCi~
fissíonal, um jornaliSta-empresário, recebe esse galardão,
que, sem dúvida, além de honrar o jornalismo autênti_ço,
dignifica ainda mais o povo amazonense.
A Crítica, de Ma naus, é um longo capítulo da História
amazonense. E no exato momento em que ocupo a tribuna deste Excelso Parlamento, a Federação das Indústrias
do Amazonas, em sessão a mais solene que já realizou no
Estado, está entregando ao jornalista o significativo diploma.
Fo~ aos 19 de abril de 1949 que A Critica apareceu pela
primeira vez rias ruas de Manaus. Era a primeira pedra.
Quatro rotas páginas impressas em oficina: alheia. Mas o
bispo de Manaus, Dom Adalberto Gaudêncio Ramos,
emprestou a U mberto Calderaro Filho uma pequena impressora de propriedade de sua Paróquhl, e hoje a mais
avançada tecnologia de imprensa está presente, com A
Crítica, nó Estado do Amazonas.
Fo~, provavelmente, o grande juiz Hugo Black, da
Corte Suprema dos Estados Unidos, que se tornou fa~
moso em seu país pelo vigor quase místico com que in~
terpretava a Constituição norte~americana, aquele que
mais bem definiu a finalidade da imprensa. Para ele, o
juiz Biack "a imprensa existe para servir aos governados,

e não aos governantes". No eixo dessa sentença, que selou, praticamente, a sorte do Presidente Richard Nixon,
poiS foi a partir dela que os jornais puderam divulgar os
documen~os comprObatórios do escândalo de Wattergate, - existe, em seu âmago, um conceito que extrapola
do pequeno e acanhado mundo dos raciocínios comuns
para atingir a sublimidade dos pensamentos superiores,
ungidos de genialidade: a imprensa é por demais importante para ser mercatura que os governantes possam ven~
der aos governados ao preço vil da informação dirigida,
ao talante dos detentores do poder, ou da opinião estratificada nos desejos do Estado, vale dizer, nas suas sem·
-virtudes. E mais: sendo as páginas dos jornais os tomos
diáriOs da História contemporânea, o veredictum do juiz
Hugo Black deixa clafo que o serviço aos governados,
longe de ser desserviço aos governantes, é serviço à socie-dade denlocrática, isto é, àquela em que os governados
são cidadãos do Estado, e não súditos; àquela em que os
cid~dãos, por meio de um pacto social, político e jurídico
chamado Constituição, c_onsentem em terem como governantes a homens dela- da sociedade- originários,
por sua (da sociedade) livre e espontânea vontade, decorrente de decisão a que se convencionou chamar de sufrágio universal e de voto livre, direto e secreto.
Mas, muito antes do magistrado norte-americano, um
brasileiro, no Brasil, ao salientar que a imprensa "é a vis~
ta da Nação", pareceu haver esgotado o assunto de tal
forma, e com tal amplitude e magnitude, que tudo o que
se puder escrever depois dele será repeti-lo ...Sem vista
mal se vive" -escreveu Rui Barbosa, in "A Imprensa e
o Dever da Verdade" - . Vida sem vista é Vida no escuro, vida na soledade, vida no medo, morte em vida: o receio de tudo; dependência de todos; rumo à mercê do
acaso; a ·-cada passo acidentes, perigos, despenhadeiros.
Tal a condição do país, onde a publicidade se avariou, e,
em vez de ser os olhos, por onde se lhe exerce a visão, ou
o cristal, que lha clareia, é a obscuridade, onde se perde,
a ruim lente, que lha turva, ou a droga maligna, que lha
perverte, obstando-lhe a noticia da realidade, ou não lha
deixando senão adulterada, invertida, enganosa".
Não precisamos de ir buscar em outros paises, Srs. Senadores, o exemplo mais vigoroso da importânCia da liberdade de imprensa. Basta que aqui mesmo fiquemos,
no Brasil, para posítívarmos esta verdade sinistra: toda
vez que os regimes objetivam ao apodreç_i~ento da_ sociedade, subjugam a imprensa com o ferrete da censura e
passam a espargir pai sobre a Nação subjugada, as suas
próprias verdades, que, muitas vezes, são .as mentiras
mais abjetas, odientas, negregadas. Quando isto ocorre
- e, no Brasil, a História está repleta dessa ocorrência
-. os detentores do poder se autodivini:Zam e nluitos deles ainda conseguem o absurdo de converter o ódio popular no amor forjado do medo, na adoração condimentada pela farsa, pef<i rilentira C pela inentira. Mas, qualido a imprensa se impõe ·ao poder, como se impôs em
1945 e em 1975, rebentanto a mordaça que o poder, pela
força, lhe fez atar, logo e logo a sopiedade não apenas
respira, desatada da asfixia, mas se informa de todos os
teares dos subterrâneos em que, nos períodos de escuridão ditatorial, foram tecidos a malendicência, os escândalos, as fraudes, as corrupções, os subornos, os crimes
mais inqualificáveis.
Essa digressão do tema que me traz à tribuna, situado
no preâmbulo deste dicurso, parece--me indispensável
para que possa, perante o Senado Federal, colocar, se
não com precisão, mas com profundo apego à verdade, a
dimensão do reconhecimento que os industriais amazonenses, os industriais de outros Estados brasileiros e, até
de outros países hoje prestam ao jornal A Crftica; de Manaus, e a seu diretor, Umberto Calderaro Filho. Nós, os
amazonenses, paralelamente ao estudo da nossa História, estudamos, por arraigado sentimento de dever, a
H1slória dos povoS que penetraram a região amazónica e
mantiveràm-na, Com o seu mapa atual, para nosSa
glória, sob soberania brasileira. Primeiro, os portugue~
ses, não somente por pioneiros, mas por desbravadores,
colonizadores à altura da sua importância histórica; se-

meadores de civilização éujos excessos, sobretudo em relação aos índices, hoje estão perdoados diante do genocídio que o capitalismo selvagem, insuflado pela ganância
do lucro, que não foi herdada, com certeza, do elemento
protuguês, promoveu e pr_omove contra os silvicolas a:
mazônicos; a seguir, os nordestinos, principalmente os
cearenses, que migraram para a Amazônia como cães a~
bandonados para serem, depois de amontoados em navios como bois encarroçados no rumo dos matadouros,
enterrados na selva inóspita para tirar o leite da serin:.
gueira com o qual amamentaram os barões nababados
da borracha cujas filhas iam debutar nos salões faustosos
de Paris, Londres e Roma, enquanto eles, os nordestinos, morrima, sem caixão nem tumba, nos lamaçais dos
igap6s, nas paragens de rios e igarapês, devorados por
doenças tropicais, chantageados pelos tentáculos do capital sem alma, sem dó e sem coração.
Quinhentos mil nordestinos, Sr. Presidente, transformados em alimárias, apunhalados, escravizados, assassiw
Dados, - eis um dos saldos do fastígio da borracha, eis o
retràto de uma época cuja glória teve a obnublá-la a total
irresponsabilidade de governos sem o miníma senso da
significiLçà-o histórica _da Amazônia e, da sua atual importância estratégica, para o engrandecimento do Brasil.
Dos mãrtire!l nordestinos, todavia, os amazonenses herw
deram a coragem, a fibra, a resistência indômita e, sobretudo, o sentimento de brasilidade que, a despeito de todas as tormentas, de todas as torpezas que o vitimam,
mantêm vivo, por entre os incríveis fatores de sua sobrevivência, o homem do Nordeste brasileiro. E, assim, nós,
os amazonenses, amamos a raça nordestina, porQ\Ie cada
um de nós, ou quase todos, temos, por nossos ancestrais,
ativo em nossas veias o sangue do Nordeste.
Transcrevo, para os Anais do Senado, estas pungentes
descrições de Araújo Lima, que se contêm em "Amazônia,- a Terra e o Homem":
"A transmigração dos nordestinos para a Amazônia
desdobra-se em lances quase épicos. Com a evocação da
odisséia das primeiras levas de retirantes ou flagelados
da seca em 1877, recompõem-se os aspectos da tormenw
tosa jornada, de espectros, de cadáveres ambulantes,
como em·marcha colonizadora não registra ainda a História, a fotogi-afar os primeiros feitos da ocupação de
uma terra virgem e exuberante, conquistada por gente fi~
siologicamente falida e abastarda pela miséria.
.. Por esses quadros tétricos, quase macabros, inicia-se
a êpoca da colonização do Amazonas que, durante cerca
de meio século, deveria animar, através de vicissitudes
máximas e provações implacáveis, até os ermos longínquos das terras inexploradas, os nordestinos acossados
pelo flagelo da sede ou aguilhoados pela ambição da for-·
tuna, prometida na Canaã que os seduzira como fugidia
miragem ... "
"lnanidos ou mal nutridos, os imigrantes nordestinos
afrontaram o deserto, a precariedade dos recursos, a floresta virgem e selvagem, diante da qual o homem se faz
um másculo operário, um titã no seio da natureza vulcâ~
nica. Para enfrentar essa terra, estranha nos seus aspectos e avassaladora na sua grandeza, os colonizadores
estreitam-se numa defensora solidariedade (... ) Grande
papel lhes está reservado nesse cenãrio. Não são ali apenas hóspedes, seres estranhos e intrusos, violadores dessa
imensiadde, perturbadores desse silêncio e dessa solidão
florestais. São também os descobridores, os povoadores
dessas paragens ínvias e imensuráveis" (pâgs. 276 e277).
Não é bem este o momento, Sr. Presidente, para que,
em nome do Estado que aqui represento, promova arevisão histórica, que ainda não foi feita, em que pese às
minhas conhecidas limitaçõe-s intelectuais, do grande papel dos nordestinos na civilização amazónica. Pois, se os
portugueses, na boa acepção do vernáculo, descobriram
a Amazôiiiii,- fOTam os nordi:.stinos os seUS priricipais povoadores.
- E delCS,- dos nordestinos, nós, os amazonenses, herdamos pesado encargo, mas o honroso encargo, do qual
nos temos -Oesincumbido e continuamos a nos desimcubir, com a mesma "bravura selvagem" daqueles homens
dO--Nordeste, que é o de cOnstruir um Amazonas digno
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de tanta luta, de tanta coragem, de tanto denodo, de tan~
to sacrificiQ,
~ cesse contexto que a honraria dos industriais de meu
Estado hoje conferida ao jornal A Cdtica e a seus diteter, Umberto Calderaro Filho, sobreleva em :rua importância. Porque é na edificação desse Amazonas que A
Crítica, fiel às tradições do nosso povo é à sua desenvoltura histórica, se hailSfõrritou na caíxa de ressonância
das aspirações populares e na borduna sempre pronta e
zurzir sobre o dorso eivado de pecaminosidade dos inimigos do povo amazonense, dos inimigos da Amazônia,
dos iriimigos da Pátria. E Porque assim o foi e assim o é,
CaJderaro enfrentou, nestes 34 a·nas, o suPlíciO-dos que
não se vergam a caprichos de governantes; e amargou o
fel que o amargam os jornalistas resolutos, aos quais se
pode aplicar, sem exagero, como se aplica a Umberto
Calderaro Filho, a autodefinição de Rui: "Jornalista ~
que eu sou, jornalista é que eu nasci, jornalista e haverei
de morrer; de jornalista é que não me hão de demitir enR
quanto a imprensa for livre e esse ar de liberdade indicar
que a Pátria respira."
No dia 20 de janeiro de-1959, aos estertores do goverR
no trabalhista, mandou o governo detonar uma bomba
de elevado poder explosivo nas oficinas de A Critica.
Calderaro, sua mulher e sua filha, que residiam no prédio do jornal, escaparam milagrosamente. Na calada da
noite, explodiu o petardo, ele sai do edifício do jornal
com o corpo todo tisnado pela fumegante nuvem devasR
tadora da bomba assassina. Mas quando supunha o goR
vernante covarde que a tentatíva de homicídio iria intimidar aquele filho de italianos, cujo riome, na feliz imaR
gem que Dom Alberto GaldCnio Ramos concebeu em
discurso proferido, anos mais tarde, quando da inauguR
ração do sistema de composição offset de A Critica, cujo
nome- Calderaro -, na língua italiana, significa ca/deR
reiro, aquele que alimenta as caldeiras, que lhe fornece o
combustível, que põe em movimento ã.s grandes máquiR
nas.
Coincidentemente e singularmente, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, as caldeiras exerceram, nos rios amazónicos,_ a insubstituível função de impulsionar os navios,
principalmente oS gaiolas, que varavam rios e furos, anR
corando em portos ignotos, como veículos, também, de
distribuição __ civilizatória e de consolidação do povoamento. Mas, dizia, quando supunha o governante atrabiliârio que a tentativa homicida iria intimidar o bravo cãldereiro, cometeu, ao lado do crhne, ledo engano, porque
mais do_ nunca Calderaro arregimentou todas as suas energias e, com as caldeiras de seu jornal enl iticCssantCco.mbustão, rompeu as escaramuças, ceifou o terror e,
peito erecto, tez erguida, saltou por sobre o despenhadeiro, são e incólume e, desepenhadeiro a despenhadeiro,
penhasco a penhasco, venceu-os a todos e, hoje, filho amado da terra que é a argila do seu destino, prossegue,
imbatível e, sob a proteção de Deus e do seu povo, nada
o haverá de deter - porque ninguém detém a fúria dos
homens cuja vida não pertence somente a eles, mas ao
povo de quem se fazem escudeiros.
Há longos anos so_u redator, jornalista profissiorial
que tenho a honra de ser, do jornal A Crftica. Há muitos
anos meus artigos, embora mal escritos, circulam, com A
Crltíca, por todo o AmazOnas. Ao regressar a Paris~ de~
pois da libertação dá França, disSe o General Ch8.Í"les de
Gaulle: "Eu amo o rádio, pois Iõi através delC que; do
exílio, me comuniquei com a Frilnça". Permfta-me Õ- Senado repetir mutatls mutandi, as palavras do grande General porque, ao longo de minha pobre existência tem
sido atravês de A Critica que tne-·renho comunicado, essencialmente com o povo amazonense, sobretudo com os
humildes, com os lnjustíça:âos com os que choram por
justiça e os que da-mam- por liberdade.
Sr. Presídente, Srs. Senadores:
De Máximo Gorki, dizia Stefan Zweig que o magistral
poeta russo era "o povo transformado em poeta e o poeta transformado em povo".
A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas,
na homenagem que tributa, nesta data, ao jornal A Crftica e ao jornalista U mberto Cald~ªf_Q _filho, seu criad_or,
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construtor e diretor, estão, sem dúvida alguma, fazendo
jtisfiça a um jórnS.l e a um jornalista transformados em
povo_

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (l'ronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Acontecimento digno de registro especial, nos limites
desta rápida comunicação, ocorreu em Montevidéu, prec:jsam_en_te no dia 12 de maio passado, quando o Presidente_do Banco_ do Nor~~ste do Brasil, SJA, CamiUo Calazans de Mãgalhães, foi eleito à presidência da ..Assodação Latino-Americana de Instituiçiones Financeiras
de Desarrollo" a ALIDE.
Criada há mais de quinze anos e sediada em Lima, no
Peru, essa instituição congrega 191 bancos de fomento
da América Latina e do Caribe, sendo filiada à Federação Mundial de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (FEMIDE).
O_ ilustre economista e administrador Camilo Calazans de Magalhães é o terceiro brasileiro eleito para ocupar a presidência da A LIDE, cargo que jâ foi exercido,
ªnteriannente, pelo ex-Presidente do Banco do Brasil e
ex-Ministro da Fazenda, Dr. Karlos Rischibiter, e pelo
Dr. Rubens Vaz da Costa, atual Presidente da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), quando
Presidente do Banco do Nordeste.
_Por ocasião de sua posse como Presidente dessa importante e prestigiosa entidade, vinculada ao desenvolvimento econôinioo-social da totalidade dos países da América Latina, - apenas excetuados o Canadá e os Estados Unidos, - Camillo Calazans de Magalhães proferiu
um discurso de extraordinária importância pelos conceitos forinulados e pelo realismo das suas propostas, traduzindo, nos pã.rá.metros de sua exposição perante as litj.era!_lças mais expressivas do empresariado e das institÍlições financeiras continentais, as diretrizes nortead_ôras da política brasileira de desenvolvimento, no contexto da atual conjuntura internacioOal_de c!ises fmanceiras
e institucionais que pertubam as perspectivas mundiais
de normalidade, paz e bem-estar social.
Ao encerrar esta ligeira comun1ç_aÇão, solicito a incorpOração do discurso do Presidente Camillo Calazans de
Magalhães ao assumir a djreção da Associação LatinoAmericana de Instituições Financeiras de Desenvolviment_o - (ALIDE), felicitando-o pela sua honrosa eleição e formulando, ao mesmo tempo, os meus sinceros
votos no sentido de que obtenha os mais assinalados êxi-tos no desempen_ho das suas novas funções.
Tenho a convicÇão de que_o Nordeste e o Brasil seregozijam em face do auspicioso acontecimento e, no que
me diz respeito, associoRme às justas homenagens que estão sendo prestadas, ao ilustre Presidente do Banco do
Nordeste, pela hoQra excepcional_ q1,1e lhe foi conferida
no sentido de dirigir um deis maís im-Portantes organismos ifltern-acionais, no cenário mundial das instituições
financeiraS de desenvolvimento. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
Meus Senho-res,
Sinto-me Profundamente Honrado com a Indicação
-de Meu Nome para Ocupar a Presidência do Comitê Diretive da AHde, ESte IinPoftante Organismo Internacional que Congre_ga as Instituições Fil)~nceiras de Fomento da America Latina e do Caribe.
Não ignoro a alta responsabilidade que tal investidura
envolve, pois bem sei quão será suceder com êxito ao eminete homem público que é: o Dr. Alfredo Nass e dar
continuidade, assim, ao trabalho profícuo que ele aqui
vem desenvolvendo.
E essa responsabilidade é tanto maior se considerarmos que a presidência da "Associacion Latinoamericana
de Instituciories Financeiras de Desarrol1o" já foi exercida por outros dois brasileiros ilustres, o Dr. Karl os
~ischbieter, qu_e ocupou postOs de relevo na administração fin~nceira do Brasil, como presidente da maior
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instituiÇão bancaria do meu País e, creio, da Am~rica
Latina. O Banco do Brasil, d~ qual tenho a honra de ser
um servidor, chegando inclusive, a ser o titular do Ministério da Fazenda; e o Dr. Rubens Vaz Costa, renomado
economista e estudioso dos problemas de desenvolvimento de nosso País, onde atualmente tem sob sua direção a Companhia Hidroelétrica do São Francisco CHESF, uma das molas propulsoras da economia do
N ardeste Brasileiro, responsável pela geração de cerca
de 5.600 kw de energia.
Coincidentemente, o Dr. Rubens Vaz exerceu, tatnbém, a Presidência da organização que ora dirijo, ou seR
fa, o Banco do N ardeste do Brasil, instituição de fomento criada há pouco mais de 30 anos, va[e dizer, em 19 de
julho de 1952, mas que somente iniciou operações em junho de 1954. Nesse espaço de tempo relativamente curto,
o Banco do Nordeste elevou-se á condição de principal
agência execUtora da polftica governamental para a região nordestina, e hoje, com aplicações globais que ascendem a mais de USS I ,300 milhões, ocupa o terceiro
lugar no ''ranking" dos Bancos Brasileiros, sendo de notar que, ao final de 1982, era de 26,6% sua pariticipação
relativa no sistema Bancário Regional.
A criação do Banco do Nordeste teve a inspirá-la a necessidade de dotar a região deu uma agência destinada a
promover a mordenização de sua economia, com o objetivo não só de neutralizar os efeitos rilaléficos das crises
climáticas que as solam periodicamente algumas de suas
áreas, senão também de reduzir as disparidades sócioeconomicas existentes entre o N ardeste e o Centro-Sul
do País.
O Banco_ do Nordeste, desde o início de suas atividades, não se limitou ao papel de simples repassador de recursos financeíros, mas passou a influir, também, nos demais fatores produtivos. Assim, com o crêdito mais fácil
ensejou a implatai;ão de novas empresas e a ampliação e
modernização das existentes; com a pesquisa, buscou ioovaçõe.s tecnológicas, de fundamental importância para
o processo de desenvolvimento; com o treinamento, promoveu a elevaçâodo nível de qualificação de seus servidores. Nos dias que correm são Múltiplas e amplas as
suas atribuições: ~ banco rural; é banco industrial e de
investim~ntos; é banco comerCial; concede empréstimos
a curto, médio e longo prazos; financia projetos industriais, agropecúariso e de infra-estrutura; atua na área de
Câmbio e-em operações internacionais, antecipando o
futuro, o Banco do Nordeste se prepara no momento
para dotar suas agências localizadas nas capitais dos EstadQs .do que existe de mais moderno em mat~ria de automação bancária, com a instalação do sistema ..ONLINE", que significa transmissão em linha de terminais
por computador. Isso vai permitir verdadeira revolução
em termos de atendimento à clientela, terminais eletrônicos e microcomputadores ligados ao computador central, em Fortaleza, permitirão o funcionamento dessas
Agências de forma interligada. Vale salientar que, dentre
os instrumentos que têm possibilitado ao Banco um
bom desenpenho de suas funções, o destaque é para oconhecimento têcnico de seu corpo de funcionários, acumulado pelo treinamento continuado e pela realização
d_~ centt?g.as de pesquisas e estudos econômic:os e:>pecializados, É graças a esse "KNOW-HOW" que o Banco tem
podido prestar permanente assistência ao empresariado
local, orientadoRo tanto na escolha dos investimentos e
elaboração d,_os projetas quanto na análise e avaliação
dos resultados dos empreendimentos.
Curflpie destacar que, em função de seu renome de
maior banco regional de fomento da américa latina, nossa organização vem recebendo técnicos de diversos países membroas da A LIDE, para treinamento nas áreas de
cr~dito Rural, Investigação Econômica e Crédito Industrial. A par disso, mantêm permanente e proveitoso intercâmbio com instituições nacionais e internacionais,
objetivando o contínuo aprimoramento de seu pessoal.
A economia mundial, Senhores, vem atravessando
uma conjuntura realmente difícil, dando como consequência a recessão, o desemprego e a redução das transações comerciais entre as nações, problemas. que, se
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também afligem os piíses mais desenvolvidos, afetam de
maneira mais desproporcional as nações pobres, haja
vista a queda acentuada ocorrida, nos últimos anos, não
só nos índeces de crescimento interno das nações latinoamericanas, mas também, e principalmente, no volume de
suas exportações para os países iridustrializados. E. bem
verdade que a economia norte-americana já apresenta os
primeiros indícios de recuperação, o que por certo irá refletir positivamente no desempenho da economia de
todo o mundo desenvolvido.
Superado que seja esse estado de dúvidas e incertezas
que envolve a economia internacional, certamente se
abrirão novas perspectivas para as nações do cone Sul,
pois a América Latina não deixa de ser um campo fértil,
onde a ajuda financeira e iecnoiàS;ica Cfos- p-aíses ricos po~
derá ser extremamente eficaz, fazendo com que a luta
contra a pobreza chegue a importantes resultados dentro
em pouco. Com efeito, são abundanteS seuS recursos mlM
turais e raras as zonas verdadeiramente improdutivas ou
pouco habitáveis; o desejo dos governos de acelerar o
crescimento CCODOIDiCÕ e SoCial dC seus-países temMSC afirmadO intensamente nos últimos temPos e jã produziu
resultados expressivos em alguns casos. A melhoria geral
do padrão de vida dos povos latinoamericanos, contudo,
dificilmente poderá ser alcançada sem o auxílio de fontes
externas, seja sob a forma de capital, seja med~ante levantamento das barreiras alfandegárias, seja, emfim, através do fornecimento de tecnologia. E não queremos acreditar que a comunidade financeira internacional serecuse a participar desse esforço de soerguimento dã.s
nações pobres, tanto mais porque ela própria depende da
viabilidade ecônomica- desses países menos desenvolvidos, como bem ressaltado na recente Declaração de Cancun, subscrita pelo Presidente Jõao Baptista Figue1i'Cdo,
do Brasi, e Miguel de la Madrid, do México, onde Suas
Excelências afirnl:airi tf:Xti.J.almente que "o desenvolvimento acelerado do países do Sul é necessãrio não só
para atender as aspirações de seus pOvos, mas também
para contribuir para o reajustamento e a moderniúÇâO
das economias dos próprios países desenvolvidos, aliviando o agudo problema do desemprego". Acrescentam
os dois Presidentes: "Aproximadamente um terço das
exportações dos países desenvolvidos se dirige ao mundo
em desenvolvimento-. Um em cada seis empregos industriaiS nos estados Un.taõS depende dessas exportações".
E por isso lhes digo que, se antes se tornava aconselhá·
vel a agregação das forças dispersas das nações latinoameriCanas, agora ela se torna realmente imperiosa para
que melhor possamos defender interesses comuns, mediante a cooperação mútua, a troca de idéias e de tecnologia, nuina harmonia de Princípios que nos fortaleca~
que nos dê a energia-i:ieceisàiiã. para a conquista de novos beneficias para todos.
O encontro que realizamos nesta bela e aprazível cidade de montevidêu é tanto máis significativo se ãtenti:tr·
mos para o fato de que nesta hora se multiplica o esforços dos povos em fase de desenvolvimento, dobra-se o
trabalho de todos, no afã de impulsionar o ritrilõ -áe suas
economias, visando á conquístB. de uma pafticipãção
mais justa- ria distribuição da riqueza mundial e uma posição de maior deStaque no concerto das nações, tem
sido árdua, sem dúvida, a luta nesse sentido empreendida pelos nossos povos e por isso mesmo ela se engrandece á nossa contemplação, quando observamos o progresso já alcançado por alguns países, que não se detiveram
ante os obstáculos, não esmoreceram diante de circunstâncias advérsas, por vezes penosas, em busca de sua evolução sócio-econõmica.
Ao finalizar, desejo agradecer aos meus ilustres companheiros de associação a confiança com que honram, elegendo-me seu presidente, ao tempo que lhes faço um
apelo no sentido de que procuremos cimentar com a
compreensão mútua, Com o esforço conjunto, os alicer~
ces do futuro da alide. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Não hã
mais oradores inscritos.
Na presente sessão terminou o prazo para a apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 43, de au-

torta do Senador Henrique Santillo, que altera redação
do inciso XI, do art. 239, do RegimentO Interno do Senado Federal.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o diSPosto no Regimento Interno, a
matéria será despachada às Comissões de Constituição e
Justiça e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- O nobre Senador Itamar Franco encaminhou à Mesa requerimento
de infornlãções.
Nos termos do inciso IV, do art. 239, do Regimento
Interno, o requerimento será examinado pela Presidência.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão extraordinária das
18:30 horas anteriormente convocada, a seguinte
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Carlos Lyra - Luiz Cavalcante - Albano Franco Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior- João Calmon- José IgnácioAmaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco
- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Amaral Furlan
- Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro
Borges - Gastão Mitller - Roberto Campos - José
Fragelli - Marcelo Miranda - Álvaro Dias- Jaison
Barreto - Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octavio
CardoSo.
O SR. PRFSIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr:I9-Secretário irá "proceder à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE
Discussão, em turno único, do Projeto _de Lei _da Câmara n9 9, de 1983 (n~' 4/83, na casa de origem), de inicia~
tiva do Senhor Presidente da República, que concede
pensão espeCial a Dom José Newton de Almeida Baptis-:
ta, e dá outras providências, tendo
PARECER favorâvel, sob nl' 446, de 1983, da Comissão
- de Finanças.
2
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução
n9 40, de 1983 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 378, de
1983), que suspende a execução do art. 207 do código tributário do Município de Planalto, Estado de São Paulo,
com a redação dada pela Lei Municipal n94l, de 14 de agosto de 1977.

3
DiscussãO, em turno úriico", do Prqjeto de Resolução
n9 42, de 1983 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n' 403, de
1983), qUe sUSpende a exeCuçàO do útigo 310, da Lei n"'
782/67; do Município de Paraguaçu Paulista - Estado
de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Estã encer·
ràda â s~Ssão.
.
(Le~'anta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.)

.Ata da 71• Sessão,
em 26 de maio de 1983
Iª Sessão Legislativa Ordinária
da 47ª Legislatura
- Extraordinária Presidência do Sr. Nilo

~Coelho

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Claudionar Roriz - Gaivão Modesto - Aloysio Chaves-.:.:.:._ Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João CB.stelo - Alberto Silva- Helvfdio Nunes- João Lobo Almir Pinto - José Lins - Virgílio Távora-- Moacyr
Duarte - Martins Filho - Humberto Lucena - Milton Cabral - Nilo Coelho - Guilherme Palmeira -

PARECERES
PARECERES Nos 447 E 448, DE 1983
PARECER No 447, DE 1983,
Da Comissio de Finanças, sobre o Oficio "S" n"'
11, dê 1983, do Senhor Governador do Estado da Pa·
rafba, solicitando autorizaçio do Senado Federal
para contratar empréstimo externo no valor de DM
10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemies) desdnados ao programa "Pequena Irrigaçio a nfvel de
Propriedade, naquele Estado.
Relator: Senador Guilherme Palmeira
O Senhor Governador do Estado da Paraíba, solicita
ao- Senado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da
Constituição, a competente autorização para que aquele
Estado possa contratar operação de empréstirilo externo
no valor de DM 10.000.000,00 (dez milhões demarcas a·lemães) ou o equivalente em outra moeda, de principal,
destinado ao Programa "Pequena Irrigação a Nível de
Propriedade", naquele Estado.
2. -Trãtã-se Ue-operação externa, junto ao Kreditanstalt FUr Wiederaufbau, para o financiamento do Programa de Pequena Irrigação a Nível de Propriedade, na micrq região de Catolé do Rocha, em modelo não convenciÕrial, ba~eado no aproveitamento de recursos hídricos
de pequenos açudes e poços particulares, orientado para
áreas com potencialidades favoráveis relativamente a
---solo e água, através de financiamento de investimentos
fiXos como: coristrução, alnpliaçào ou recuperação de
açudes e poços; financiamento de equipamentos de irrigação e outros complementares às atividades com a lavoura irrigada.
3. -No plano de aplicação, anexo, Consta a justificativa para o projeto, que é a seguinte: "O Estado da Paraíba apresenta cerca de 70% do seu território localizado
em região semi-árida. Por outro lado, e como agravante,
tem-se que os índices de precipitação pluviométrica são
insuficientes;- não---permitindo condiÇões satisfatórias à
eXploraÇão e exp:irisãO de atividades agropecUárias". E
prossegue:-"Torna-se rtecessârio, então, desenvolver instrumentos e mecanismos que permitam, a custos não
muito elevados, o aproveitamento racional dos recursos
hídricos disponíveis, de modo a reduzir os problemas gerados pela-s prolongadas estiagens, transformando as po- iencialidades de solo e água de que dispõe a Paraíba em
elemento dinâniíCo -paia o incremento de renda e absorção de mão-de-obra no meio rural".
4_. O projeto abrange a irrigação de 1600 ha, beneficiando 400 propriedades no período de 3 anos, todas localizadas nos nove municípios de micro-regiãO de Catolé
do RQcha (PB).
5. No_ período de 3 anos, estã previsto no cronograma financeiro a aplicação, a preços de março de 1982, de
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CRS 174.102 mil com recursos do Estado e de CrS
1.562.800 mil, originados da operação externa (DM 10,0
milhões), ao câmbio de (MD~' CrS 156,28, em 24-2-82).

6. Consta no detalhamento do projeto que o sistema
de irrigação far-se-á por aspersâo. na ârea de 800 ha, por
infiltração na área de 480 ha;- e com gotejamento, na área

a)
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Reconstrução (KFW), até o montante de DM 10,0 milhões, protocolo assinado pelo Ministêrio das Relações
Exteriores do Brasil, em 2 de julho de 1982.
8. ~ora~ er1viados ejou solicitados os seguintes elementos principais, indispensáveis para exame de pleitos
da espécie. Assim temos:

de 320 ha, a preço os médios de Cr$ 72,6 .mil, CrS 65,4 e
CrS f 70,0 mil, "respectivamente- (preços de março-82).
7. Compete informar que os recursos Para o- piojeto
.são decorrentes de um protocolo sobre cooperação fi-

nanceíra, pelo qual o gÕverno alemão possibilitou contratar empréstínl-os, junto ao Instituto de C!êdito Para a

Dívlda Consolldada Interna- pos. 3/-3-83. e Externa

Administração Diietã
a.l- Intralimite ...... . A~·
~
a.2- Extralimite ............. .
a.3 - Externa ...... -.......... .
••••

Em Crll.OOO,OO

Adininistração lndireta
7.099.633
10.263.560

7.148.753- garantias
2.414.743-

Total
14.248.386
12.678.303

-*9.098.600
17.317.137

17.317.137
TOTAL •..................

43.778.930

9.563.496

53.342.426

(*) Op. US 20.0 milhões em frafnitaçâo no SF, incluída na dívida externa
(") Câlcu1o com base no 1USS~ 454,93 e !DM ~ CR$181,77.
b) Cronograma de dispêndio da dívida interna (intra + extra) e da dívida externa + operação em exame- (amo:-·tização + encargos). -

EM CR$ 1.000,00

Período

Intralimite

Extralimite

Total Interna
AdmDir+ lnd

Total Interna(*)
Adm. Direta

ExternaContratada

1983

2.808.618

3.306.006

6.114.624

4.676.699

1.834.925

493.357

2.328.282

7.004.981

1984

2.083.922

3.197.068

5.280.990

_3.914.531

1.583.023

1.002.117

2.585.140

6.499.671

985

2.113.595

3.974.452

6.088.047

4.917.462

2.465.635

1.002.657

3.488.292

8.405.754

1986

1.654.939

.. 4.787.194

··-6.442.133

5.514.375

3.511.262

1.043.197

4.554.459

10.068.834

1987

1.526.205

4.331.709

5.857.914

5.123.495

3.199.650

1.059.885

4.259.535

9.383.030

1988"

1.142.812

:L954.449

5.097.761

4.478.314

2.888.037

1.060.827

4.836.600

9.314.914

ExternaOp. Exame-(...,)

1989

OBS: Nos dispêndios estão incluídos: amortizações + encargos
(*) Administração Díreta = díspénâio anual;- (**) Op. em exame: DM 10,0 milhões + USS 20;0 milhões autÕ!izada peio Senado Federal, computadas na coluna, para dispêndio anual.

c) Posição do endividamento emfunçãoda receita arrecadada em /982 (Res n's62/75
93/75).
.
. ·
.
e
Em CrS 1.000,00
-

46.089.982
-7.372.440

7.917.737
46.635.279

d)l hLimites Regulamentares:
I - Montante Global (70% Rec. Hq.)
III- Dispêndio anual mâximo (15% Rec. cor)

e) Limites Reais:

32.644.695
6.995.292

Intra
Extra

I - Montante Global

UI- Dispêndio anual máximo

L.

Total Externo

Total Dispêndio

.....;.. --

c.l - Receita arrecadada em 1982
c.2- Op. de crédito realizadas
c.3-- Receita líquida
c.4- Correção da Rec. até mar. 83
(!ndice = 1,2045)
c.S- Receita líquida para cálculo

* (contratada_+ op. exame)

7~099.633
10.263.560 (·)

Externa

9.098.600
17.317.137

Total

43.778.930

Intra
Extra
Externa
Total

2025

2.808.618
3.306.006 (-)
1.834.925*
7.949.549

2026

9.
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Anãlise do endividamento Estadual

a) Montante Global- item I.

Em fllnção dos elementos solicitados, com bases nas
normas fixadas por esta Comissão para análise de pleitos
da espécie, temos a considerar que a dívida da administração direta atinge Cr$ 43.778.930 mil, sendo Cr$
7.099.633 mil (intralimite); Cr$ 10.263.560 mil (extralimite), e Cr$ 26.415.737 mil (externa}. Com a administração indireta temos Cr$ 7.14~.753 ffiil (intralimite, representada por garantias) e Cr$ 2.414.743 mil (extralimite). No global, a dívida do Estado, em 3lf03f83, atinge
Cr$ 53,3 bilhões. Desse total, entretanto, devemos considerar somente as parcelas da administração di reta, e, desta excluir o montante da dívida extralimite. O primeiro
procedimento justifica-se, pois, o BanCõ Central çlo Brasil (Res. n\" 345, de l3/ll/75) não considera os órgãos da
administração indireta (autarquias, erii.Presa-s de economia mista, fundações) como parcelas a onerar o limite de
endividamento do Estado ou MunicípiO.- Mesmo entendimento tem o Senado Federal, demonstrado em Parecer
da Comissão de Economia de 5 de maio do corrente aDo.
Assim, o segundo tratamento é justificado pelo disposto
na Res. n"' 93, de 1976, do Senado Federal, que criou a figura da divida extra/imite, que são as_operações realizadas com recursos do FJ\P, do FNDU e do BNH. Desta
forma, o montante da dívida a ser considerado é de CrS
24.416.770 mil, neste total incluídas as parcelas: intralimite + externa (inclusive op. autorizada e não contratada). Comparado o montante global real com o fixado
pela Resolução n~ 62, de 1975, levado em conta para a
sua fixação, a receita arrecadada em 1982 com os descontos das operações de crédito realizadas no mesmo
exercício com saldo corrigido até março de 1983,
verifica-se que o limite regulamentar atinge Cr$
32.644.695 mil (70% da receita líquida corrigida) contra
um valor real de CrS 33.515.370 mil. Há, assim; um eXcesso de Cr$ 870.675 riiil para este item I.
h) Dispêndio anual - item III
Constatamos neste lte'm II - dispêndio anual -, uin
valor global de CrS 7.004.981 mil, nele incluída as parcelas para amortizar -ã divida intralimite (CrS 2.8_0S.618
mil); a divida extra/imite (CrS 3.306.006 mil); a dfvida extema contratada (CTS 1.834.925 mil); e com a dívida externa (autorizada + a operação em exame) de (Cr$
493".357 mil). Adotando idêntico tratamento, temos que
considerar para êste parâni.eti'o-....:.-dispêndio- somente
as seguintes parcelas: intralimífe ~ CrS 2.808.618 mil; externa (op. contratadas+ op. exame+ op. autorizadas) 9
Cr$ 2.328.282 mil. Dessa forma, esse parâmetro <iiiriS:ifá
Cr$ 4.136.900 mil, valor inferior ao fixado pelo item III
daRes. n"' 62, de 1975, em CrS 6.995.292 mil. Há, assim,
uma margem para novas contratações com base neste
parâmetro, de Cr$ 2~858.392 mil.
lO. Com análise feita considerando o diploma legal
(Res. n9 62/75) e, também, as exceções e tratamentos especiais para as operações extralimites e a-s -reáiízadas pela
administração indireta, concluímos que o Estado da Parafba, possui margens para novas contratações, pois ã
operação em exame, no valor de DM 10,0 milhões 9 Cr$
1.817.700 mil (IDM 9 CrS 181,77), provocará a estrapolação do item I, um dos reguladores da dívida consolidada interna, no valor de Cr$ 870.675.000,00, ficando_ garantida a margem para a amortização de todii a dívida
consolidada interria, conforme já demonstrado, devendo
ser levada em conta, entretanto, o aspecto social do projeto e a recUperação de uma imensa área para a agricultura no agreste paraibano e as receitas advindas da implantação do empreendimento.
11. Para atender as disposições do Regimento Interno e da Legislação pertinente-, -foram anexados ao processado os seguintes documentos.
a) Cópia da Lei Estadual nCJ4.101, de 15 de outubro
de 1979, autorizando o Poder Executivo a contratar
numa operação de crêdito extl:rno até o montante de
URS 88,0 milhões;
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b) Aviso n~> 429, de 26 de abril de 1982, da SEPLAN
reconhecendo o caráter prioritário- da operação bem
como a capacidade de pagamento do Estado;
c) Exposição de Motivos n9 190, de 25 de agosto de
1982, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Selthor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, para os
fins do art. 42, item IV, da Constituição;
d) Ofício (FI)l.CE- 81(2413) do~Departamento de
Fiscalização e Registro de Capitais Estrailgeiros, credenciando a operação em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Dec. n9 84.128, 29/1 Oj79; e,e) Comportamento da dívida Estadual (Interna, Ex~
terna).
12. O exame das condições creditícias da operação
será efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, mos termos do art.
1~>, inciso II do Dec. n9 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresenta a respectiva minuta do contrato com o
grupo financiador.
13. Por fim, o Senhor Presidente-da República autorizou o Senhor Governador do Estado da Paraíba a
dirigir-se, ao Senado Federal, na forma do art. 42, item
IV da Constituição. -14. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento Interno (art. 403, alíneas a, h e c), razão por que,
opinamos favoravelmente ao pleito, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 48, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de empréstimo externo no valor de
DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos alemães),
destinado ao Programa "Pequena Irrigação a Nfvel
de Propriedade".

O Senado Federal resolVe:
ArC 19 1:. o Governo do Estado da Paraíba autorizado a realizar, com garantia da União, uma operação de
empréstimos externo no valor de DM 10.000.000,00 (dez
milhões _de marcos alemães) ou o equivalente em outra
moeda, de principal, junto ao Kreditanstalt Für Wiederaufbau - Instituto de Crédito_ para a Reconstrução
(KFW), da República Federal da Alemanha, sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, a ser utilizado na implementação do Programa
.. Pequena Irrigação a Nível de Propriedade", naquele
Estado.
Art. 2~> A operação realizar-se-á nos termos aprOvados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditfcias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fa~nda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. 1"', item II, do Decreto nCJ
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos; órgãos encarregados da execução da política
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n"' 4.101, de l5.de outubro de
1979, autorizadora da operação.
Art. 3~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da COmissão, 12 de -maio de 1983. - Itamar
Franco, Presidente - Guilherme Palmeira, RelatOr"Lourival Baptista - H élio Gueiros- Pedro Simon - Severo Gomes- Amaral Peixoto- Carlos Lyra- Roberto
Campos.
PARECER N' 448, DE !983
Da Comissão de Constituiçio e Justiça sobre o
Projeto de Resolução n~' 48, de 1983, da Comissão de
Finanças que "autoriza o Gove~10 do Estado da Parruôa, a contratar operação de empréstimo externo no
valor de DM 10.000.000,00 (dez milhões de marcos
alemães), destinados ao Programa "pequena irrigatão a Nível de Propriedade".
Relator! Senador Passos Pôrto
A Comissão de Finanças, nos termos· regimentais,
apresentou projeto de ~esolucão autorizando ..o Gover-
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no do Estado da Paraíba a realizar, com a garantia da
União, uma operaçã-o de empréstimo extremo no valor
de D~ 10.000.000,00 (dez'milhões de marcos alemães),
ou o equivalente a outra moeda, de principal, junto ao
Kreditanstalt für Wiederaufbau-Instituto _de Crédito
para a Reconstrução de República Federal da Alemanha, sob a orientação dÕ MinistériO da Fazenda e do
Banco Central do Brasil, a ser utilizado na implementação do Programa "Pequena Irrigação a Nível de Pro~
priedade", naquele Estado.
2. A operação de crédito, na conformidade do artigo
2CJ do referido projeto, "realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditfcias da operação a ser efetuado pelo Ministêrio da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1~>, item II, do Decreto
n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da politica econômico~financeira do Governo Federal, e, ainda,
o_ disposto na Lei Estadual n'i 4.101, de 5 de outubro de
1979, autorizadora da operação.
3._ Para atender as disposições do Regimento Interno
e da legislação pertinente, foram anexados ao processado os seguintes documentos, alêm dos exigidos pela Co~
missão de Fin"anças, conforme o exame do parecer daquela Coffiissâo:
a) cópia da Lei n9 4.101, de 5 de outubro de 1979,
que autoriza o Estado a contratar uma operação de crédito externo atê o valor de USS 88,0 milhões;
b) Aviso n9429, de 26 de abril de 1982, da SEPLAN,
reconhecendo o caráter prioritário da operação, bem
como a capacidade de pagamento do Estado;
c) Exposição de Motivos n9 190, de 25 de agosto 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, item IV, da Constituição;
d) Oficio (FIRCE-CREDE n• 81(2413) do Departamento de Fiscalização e Regimento de Capitais Estrangeiros credenciando a_operação em pauta, com base nas
atribuições conferidas pelo Dec. n~> 65.071, de 27~8-69 e
pelo Dec. n9 84.128, de 29-10-79; e,
e} comportamento da dívida Estadual Interna e Externa.
4. Como se verifica do exposto, a matéria foi detalhadamente examinada pela Comíssão de Finanças, que,
após cumpridas todas as exigências regimentais, (art.
403, alíneas a, b, c), opinou pela aprovação da solicitação do Governo do Estado da Paraíba, nos termos do
projeto de resolução que apresentou, na forma do art.
108, item VI, do Regimento Interno.
5. No que compete a esta Comissão examinar- aspecto jurfdico-constitucional - nada hâ que possa ser
oposto, podendo o projeto ter tramitação normal.
Sala da Comissão, 25 de maio de 1983.- Murilo Badaró, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Guilherme
Palmeira- Alfredo Campos- Amaral Furlan --José
lgnácio- Hélio Gueiros- Odacir Soares- Martins Filho.
PARECERES Nos 449 e 450, DE 1983
PARECER N• 449, DE 1983
D.a Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'
255, de 1982 (n9 484/82 - na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Fede-ral seja autorizado o GovernO do Estado de Sergipe a
elevar em CrS 75.548.815,00 (setenta e cinco mllhões,
quinhentos e quarenta e oito mil e oitocentos e quinze
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna,
Relator: Senador Gabriel Hermes

·o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, ítem VI, da Constituiç_ão)
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proposta no sentido de que seja o Governo do Estado deSergipe autorizado a elevar em Cr$ 75.548._815,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e _oitocentos e quinze cruzeiros) o montante de sua dfvida
consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crêdito junto à Caixa Econômica Federal, me-

diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, _correspondente a.
49.486,34 ORTN, no valor de Cr$ 1.526,66 cada, vigente
em fevereiro de 1982..

2. Características d_a operação:
A- Valor: Cr$ 75.548.815,00 (49.486,34 ORTN, de
Cr$ 1.526,66, em fev (82);

B-Prazos:
I - de carência: 3 anos;
2- de amortização:_ 12 anos;
C - Encargos:
I -juros de 6,0% a.a.;
2 - correção monetária de 40,0% do índice de variação das ORTN;
D- Garantia: Vinculação de quotas do Imposto
sobre a Circulação de Mercadórlas - ICM;
E- Destinação dos recursos; Construção de uma Subadutora para abastecimento de água no município de
Cumbe (SE).
3. O processo é acompanhado doS seguintes elementos principais:
a) Leis Estaduais n9s 2.326 e 2.353, ambas de 1981,
autorizadoras da operação;
h) Exposição de Motivos (EM n9 226/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da Rep.ública, comunicando que o Conselho Monetãrio Nacional, ao apreci:ir a proposta-, manifestou-se
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cer.sobre a_ Mensagem n' 255/82 do Senhor P~idente
da República, autoriza o Governo do Estado de Sergipe
a contratar operação de crédito ano valor de CrS
75_..548~815~lf0 (setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta _e oito mil.. oitocentos e quinze cruzeiros), corres~
pendente a 49.486,34 ORTN de Cr$ 1.525,66, vigente em
fevereiro/82, destinada à construção de uma Subadutora
para abastecimento de água no Municipio de Cumbe.
naquele Estado.
O pedido de autorização foi formulado nos termOs do
preceituadO no parágrafo único do artigo 29 dli Resoluç-ão n993, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
artigo 29 -da Resolução n~' 62, de 28-10-75, tamb~m da
Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar verificase que todaS as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente propo~
- sição, porcluanto jurídica, constitucional e de boa técnica
legislativa.

favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29
da Res. n"' 93, de 1976, do Senado Federal;
c) parecer da diretoria do Banco Central do Brasil,
favorável ao pleito; e
d) parecer do Conselho Monetário nacional, favorável.
4. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco
Central do Brasil, destacamos os seguintes itens para a anãlise da capacidade de pagamento da entidade;
4.1- Dados relativos ao balanço de 1981.
Valor: Ci-S milhões
Receiia Total Arrecadada
16.375,4
Operações--de Crédito realizadas
-2.116,00
Receita Líquida
14.259,4
lndice de Correção
1.217,8
17.3_65,1
Receita Líquida corrigida
4.~- Limites Operacionais (art. 29 da Res. n9 62/75)
Valor: Cri milhões
Montante_ Global
12.155,6
Crescimento AnUal
3.473,0
Dispêndio Máximo
2.604,8
--- Responsabilidade por Título
6.077,8
4.3- Posição da Dívida Consolidada Interna. Em 30-482
Valor: CrS milhões
A- lntralimite
= 1.433,6
B- Extralimite
= 14.313,0
C- Operação em Tramitação-_
271,0
D -OperaçãO sob Exame
75,5
E- Total Geral
=·16.093~i
5. Tendi em vista a orientação desta Comissão para
veriTicação da capaCidade de pagamenfo do postulante,
levada em conta a soma do endividamento intra e extralimltf!, teríainos a seguinte Situilçâ."o:

Sala da Comiss_ão,_25 de maio de 1983. --Múrilo Ba·
daró, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Guilherme
Pti(nielra- ___: JOse i<'ra"gelli- Helvídio Nuites- Martins
Filho - Octávio Carioso - Pedro Simon.

PARECER N• 451, DE 1983

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n9 115, de 1981 (nl' 2.900B, ~a__origem) que "dispõe sobre a perícia policial nos
casOs de colisão de veículos automotores, e dá outras
providências".

Cr$ milhões
Relator: Senador HéJio Gueiros
Limites do
Art. 29 da
Res. 62(75
Montante Global. '" .. u.12,155,6
Crescimento real anual ..•. 3.473,0
Dispêndio anual máximo .. 2~_604,8

Operação

Dív. Intra e
Estra.. Pos. em
Em 30-4-82

Trám_itação

15.746,6
4.403,9
1.257,8

271,0
271,0
41,6

Sob

Operação
Posterior a
Exame
75,5
56,6
7,6

Situação

O Projeto de Lei que vem ao exame desta Comissão,
de ·autoria do Deputado Antonio Zacharias, torna obrigatória a perícia policial nos casos de colisão de veículos
automotores em que ocorram lesões corporais ou quando uma das partes envolvidas se manifeste pela elaboração dessa espécie de prova (art. J9),

Contiãta.Ção
16.093,1
4.731,5
1.307,0

O ·art. 29-.rilanda que á resultado da perícia se eilcaminhe ao órgão do trânsito em que estiver licenciado o veículo do condutor considerado culpado, permitindo o parágrafo que o inquinado responsável recorra à Justiça.

(''') Inclusive integralizações futuraS.
6. Con-siderado todo o endividamento da referida
entidade (intra + extralimite + operação sob exame+ operação em tramitação) verifica-se que seriam extrapolados os textos para o exercício de 1982, que lhe foram fixados pelos itens I e II do art. 2'<' daRes. n9 62, de 1975.
7. Há a co_nsiderar, entretanto, que o_ orçamento do
Estado de Sergipe, para o exercício de 1982, previu a realização da receita de Cr$ 20.814.000.000,00 (deduzidas as
operações de crédito) e sua margem de poupança fealCr$ 7.005,6 milhões --mostra-se superior ao-rr:iRíor dispêndiO-qui a sua dívida cOnsolidada interna apresentará
(Cr$ I..3ú7,0 milhões em 1985), considerado, neste último montante, a parcela da operação pretendida, Há, assim, margem suficiente para a opêr-ação --em8. Ante o exposto e atendidas as exigências coiltidas
nas normas vigentes e no RegimentO Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma
do seguinte:

exarrle-:-- -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 49, DE 1983
Autoriza o Governo dá Estado de Sergipe a elevar
em CrS 15.548.815,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e oitocentos e quinze
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senador Federal resolve:
Art. J9 t: o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do a.rt. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de
1976, do Se"nado Federal, autorizado a elevar em Cr$
75.548.815,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e qua-

renta e oito mil, oitocentos e quinze cruzeiros) correspondente a 49.486,34 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.526,66 (hum _mil quinhentos e
vinte e seis cruzeiros e sessenta e seis centavos) cada, vigente em fevereiro de 1982, o montante de sua dívida
consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de c~édito de igual V?-ior, junto à Caixa Eco_!lÔmica Federal, ri-i-ediante a utilização de recursos do Fun- do de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS- destinada à construção de uma subadutora,para abastecimento de âgua no Município de C~mbe, 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.
Sala da CQllliss_ão, 4 de maio de 1983. - Roberto
Campos, Presidente- Gabriel Hermes, Relator- Jorge
Kalwne- Benedlro Ferreira- Affonso Camargo- Fer~
nando Henrique CardQso- João Castelo.
PAh.~CER N~' 4SO, DE 1983
Da Comissão de ConstituiÇão e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n"' 49, de 1983, da Comissão de
Economia que "autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 75.548.815,00 (setenta e cinco
milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e
_quinze cruz~iros) o montante de sua dívida consolidade interna ...
Relator: Senador Passos Pôrto
O p-rojeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu pare-

Exige o art. 39 que a renovação do licenciamento do
veículo envolvido em acidente de trânsito - cujo proprietário foi tido como culpado, pelo referido órgão de
trânsito - só se faça "mediante prova de que seu proprietário ressarciu todos os danos causados a outro veículo cujo condutor foi considerado inocente".

-

Na justificação, o autor critica õs procedimentos judiciaiS que, segundo ele, causam tormento insuportável e
Considei-ãveis prejuízos às -vítimas, em conseqUêncía das
manobras ~~otelatórias dp condutor culpado~_
Lembra também, a justificação," os danos causados pe-los que chama de "irresponsáveis do volante que ainda
se valem da lei com o condenâvel objetivo de- alongar o
mais possível a composição dos danos". Portanto, a solução seria confiar aos peritos ~·competentes e especia1izadoa" a função compulsiva de não renovar o licenciamento do veíc_ulo de condutor considerado culpado, enquanto não comprovado o pagamento dos prejuízos cau~
sados à vitima.
Diz, ainda, a justificação;
"A medida, certamente, desobstruirã os nossos
tribunais, abarrotados com processos prenhes de
chicanas dilatórias, ao mesmo tempo em que diminuirá o número de inocentes manietados pela malícia de pessoas que teimam em pôr a risco o patrimô-
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nio e a própria vida dos seus semelhantes, numa demonstração de egoísmo incompatível com a convivência Social. B claro que a perícia não será prova
conclusiva, única e inabalável. O condutor--cuja Cul-

pa for apontada pelos peritos policiais poderá recorrer à justiça, caso se sinta prejudiCã.do.-Toáavia,
se pretender a renovação do licenciamento do seu
veículo, deverá ressarcir os danos causados a terceiros."

A proposição foi ã.provadii pelas coriiTsSOes e o plenârio da Câmara dos Deputados.
Verifica-se de pronto, que a conseüência priineira do
· projeto é erigir os órgãos policiais do trânsito a 6rgãos
. distribuidores de justiça, cabendo aos peritos a função
indiscutível de juízes. Percebewse desde logo que peca o
projeto por não especificar :f autoridade cOmpetenfepara decidir, no âmbito administrativo, sobre os resultaw
dos colhidos pelos técnicos enCarregados -das diligênciaSpericiaiS: Desse mOóó, rião havendo sequer procedimento administrativo definido, deixawse a parte considerada
causadora da colisão ao sabor do livre discerniinento dos
peritos e sem direito de defesa ou recurso que não seja o
judicial. Acrescente-se ao exposto_ o fato de o laudo periw
cial dar ensejo a sanção aplicável também por uma autow
ridade administrativa (i.e, a não renovação da licença) e
se estará dando força de sentença á decisão de peritos
obtida sem regular processo ou defesa do prejudicado.
Vale dizer, a propósito, que nem ao juiz, atualmente,
conferewse a faculdade de impedir o licenciamento de veículos até a indenização de danos causados.
A lei vigente jã estabelece o procedimento :i adotar-se
nos casos de acidentes , com ou sem lesões corporais. A
participação pericial no processo é realizada normalw
mente. A função do perito é de auxiliar. O perito (do Law
tim peritus: hábil, experimentado, que sabe por experiênw
cia) é o técnico-· a quem- se atribui a realização -de uma
perícia. Ele pode ser avaliador, examinador, arbitrador
ou vistoriador; pode ser leigo, habilitado ou técnico. Sua
figura é posta no Direito por que ele, '"por suas quãiidaw
des ou conhecimentos, está em condição de esclarecer a
situação do fato ou _do assunto que se pretende aclarar
ou pôr em evidência, para uma solução justa e verdadeira da contenda, segundo Plácido e Silva, em seu "Vocaw
bulãrio Jurídico". Ora, se a perfcia é um instrumento de
prova, ela não deve por si mesma, trazer força de senw
tença, mormente quando o feíto terá inexoravelmente de
trilhar a via Ndiciárfa.
A proposição em estudo, ao procurar a rapidez ni indicação do culpado e na aplicação das sanções patrimoniais, o que é plenamente justificável, omitiu-se quanto
ao direito de defesa ao indiciado, assegurado pela Constituição pátria.
Consta da Carta Magna, em seu artgo 153, § 49, que a
lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário,
qualquer lesão de direito individual. Portanto, a autOrização do art. 2~", parágrafo único do projeto em exame
torna-se redundante e dispensável, além de não ser suficiente para recolocar a proposição na seara da constitucionalidade, abandonada ao privar-se o acusado dos inw
dispensáveis meios de defesa. Com efeíto; ·a Coristítuição
Federal (art. !53,§ 15) assegura "ã.o acusado ampla defesa, com recursos a ela inerentes" ... Adiante, o§ 16 do
mesmo artigo determina a contrariedade da instrução
crimiiml. Também é garantià Constitucional o direito de
representação de petição aos Poderes Públicos, e defesa
de direito e contra abuso de autoridade (Constífuição
Federal, art. 153, § 30). Resta claro e evidente o espírito
democrático e antide5{:>6tico do texto _constitucional,
afastando a possibilidade da injustiça arbitrária, pela
certeza de que nenhum acusado será penalizado ou agravado sem antes serem ouvídas suas razões. Não será a
pressa em solucionar questões de resPonsabilidade civil
por acidentes de trânsito cu}os problemas decorrem em
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geral do desaparelhamento alarmante do poder judiciá~~ e sua polfcia, ra_~amente Se devendo a falhas em
dispoSitivO de lei, que fi-á autorizar a quebr-a do espírito
da ordem constitucional com a abertura de um canal
. permanente para perpetrar-se atas arbitrários.
, iolentar a Constituição a p-retexto de resolver problemas práticos, relacionados ao bom ou mal funcionamento dos organismos estatais encarregados de manter a ordem e distribuir a justiça constitui antes um retrocesso
no processo democrático da Nação. A celeridade na
- composição de litígios se obtém com garantias e prerrogativas asseguradas a magistratura e aos_cidadã_os; com
salários condignos aos funcionários públicos; e, -~o~ o
respeito aos direitos de cada um, mesmo aos que infringem a lei.
opinamos, pOis, pela inconstitucionalidade e ínjuridicidade do projeto de lei em estudo, que deve ser arquivado.
Sala da Comissão, 25 de maio de 1983.- Murilo Badaró, Presidente - Hélio Gueiros, Relator - Helvfdio
Nunes, pela inconstitucionalidade e incoveniência Odacir SoareS --Martins Filho- José Ignácio- Octávio Cardoso- Amaral Furlan- Guilherme PalmeiraAlfredo Campos.

Maio de !983

Gerais, esta na quafidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à construção de IO<Y (cem) .unidades habitacionais de interesse
social e execução das o bras de infrawestrutura urbana ne-cessárias, naquele Municípío, 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• 453, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução nP 265, de
1981.

Relator: Senador Claudio no r Roriz

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
~e~oll!ção n9 265, de 1981, que a~toriza a Prefeitura Municipal de Umarizal (RN) a elevar em Cr$ 20.004.000,00
(vinte milhões e quatro mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 26" de maiO de 1983.- Lomanto
Junior, Presidente - Claudionor Roriz, Relator -João
Lobo.

PARECER N• 452, DE 1983
Da Comissão de Redaçào
ANEXO AO PARECER N• 453, DE 1983
Redaçào final do Projeto de Resoluçio n9 28, de
1982.

Redacão final do Projeto de Resolução nP 265, de
1981.

Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 28, de 1982, que-autoriza a PrefeitUra Mu~
nicipal de Caraí (MG) a elevar em Cr$ 43.378.650,00
(quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil,
seiscentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das CorUissões, 26 di maio de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Claudümor Roriz, Relator -João
Lobo.
ANEXO AO PARECER N• 452, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' 28, de
1982

- Fãc;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 198~

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cara!, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 43.378.650,00 (quarenta e três mUhões,
trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta
cruze1ros ).

O Senado Federal resolve:
ArL 11' ~a Prefeitura MUriicijjal de Caraí, ~stado de
Minas Gel-aiS, nos termos do art. 29 dã Resolução n~" 93,
de i l de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
-a Cohfratar o-peiações áe crédito no valor global de Cr$
43..378.650,00 (quarenta Ctrês milhões, trezentOs e setenta e Oitõ- mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPCs, considerado o valo-r-nominal
da UPC de Cri 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e
novi cruzeif-oS e- trinta e -nOve centavos), vigente em ouw
tubroj8l,junto à Caixa-Económica do Estado de Minas

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

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Umarizal, Estado do Rio Grande do Norte, a contrataroperaçaode
crédito no valor de CrS 20.004.000,00 (vinte mllhões e
quatro mil cruzeiros).
O Senaóo--Federã.l resOlve: _

Art. i"' :ta Prefeitura Municipal de Umarizal, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2~"da Resolução n~" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 20.004.000,00 (vinte milhões e -quatro mil cruzeiros) ju·nto à Caixa Econômica Federal, rilediante a utiliZação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de unidade
escolar de !I' grau, 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.
PARECER N• 454, DE 1983
Da Comissio de Redaçio
Redação final do Projeto de Resolução n"' 88, de
1982.
Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nl' 88, de 1982, que autoriza a Prefeitura Muw
nicipal de Nova Resende (MG) a elevar em CrS
65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões, sessenta e sete
mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
-Sala dáS Comissõ~, 26 de maio de 1983. __ Lomanto
Júnior, Presidente - João Lobo - C/audionor Rorfz,

_Maio de 1983
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ANEXO AO PARECER No 454, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução nr 88, de
1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do ~rt. 42, inciso vr; da- Constituiç[o~" e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, P,romulgo a seguinte

RE50LUCÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeltura MunicijJãl áe Nova Resende,

Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cri 65.067.975/JO (sessenta e cinco

milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e
cinco cruzeiros).

O Senado Feperal resolve:
Art. l'i' b a Prefeitura Municipal de Nova Resende,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2'l> da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões,
sessenta e sete nill, novecentos e setenta e cinco cruzeiros), c_orrespondentes a 52.500 UPCs, considerado ovalor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (hum mil, duzentos
e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos}, vigente
em outubro /81, junto à Caixa Eco"nômica do Estado de
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à
construção de 150 (cento e cinqUenta) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infraestrutura urbana necessãrias, 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 l?ubl!ca9ão.
PARECER No 455, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n"' 33, de
1983.
Relator: Senador Joio Lobo
A Comissão apresenta a redação final do ProjetO de
Resolução n"' 33, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso (MG) a elevar em Cr$ 173.5I4.6ÕÕ,OO
(cento e setenta e três milhões, quinhentos e quatorze mil
e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - João Lobo, Relator - Claudionor
Roriz.
ANEXO. AO PARECEICNo455, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n"' 33, de
1983.
Fa~

sabei' 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 Munici'pal de Barroso. Estado de Minas Gerais, a coiztraiar operação de crédito
no valor de Cri 173.514.600,00 (cento e setenta e três.
milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros).

O Senado Feperal resolve:
Art. 1' - :f: a Prefeitura MUnicipal de Barroso; Estado
de Mina.s ~erais, nos termos ào art. 2Y da Resoiução n'
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93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
Cri 173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a 140.000 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 1239,39 (hum mil, duzentos e trinta e
nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubroj8l, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais, esta na cj_ualidade de agente financeiro do Banco
Nacio~-al da Habitação - BNH, destinadas à construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionaiS de
interesse social e execução das obras de infra-estrutura
urbana ne~sárias, 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.

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 12, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu~
nic1Pal de Paula Cândido (MG) a elvar em Cr$
18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e noventa e sc:is
mil, novecentos e cinqUenta, cruzeiros} o montante de
sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1983. ~Lomanto
Júnior, Presidente:_ Claudionor Roriz, Relator -João
Lobo.

PARECER No 456, DE 1983

ANEXO AO PARECER No 457, DE 1983

Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução nl' 30, de
!983.
Relator: Senador João Lobo
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 30, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquira (Mt) a elevar em Cri 81.123.270,29
(oitenta e um milhões, cento e vinte e três míl, duzentos e
setenta cruzeiros e vinte e nove centavos) o montante de
sua dívida consolidada interna.
-Sala das Comissões, 26 de maio de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - João Lobo, Relator - Claudionor
Roriz.

ANEXO AO PARECER No 456, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' 30, de
1983:.

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

, DE 1983

AutoriZa a Prefeitura Municipal de ltiqufra, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor de Cri 81.123.210,29 (oitenta e um milhões,
cento e vinte e três mil, duzentos e setenta cruzeiros e
vinte e nove Centavos).
O Senado Federal resolve:

Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Itiquira, Estado
de Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução n"'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor_ de Cr$
81.123.270,29 (oitenta e um milhões, cento e vinte e três
mil, duzentos e setenta cruzeiros e vinte e nove centavos),
correspondentes a 41.045,77 ORTNs, considerado o yaIor nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, nove~
centos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vigente em julh_o:/82, junto à CaJxa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à
construção de galerias pluviais, gu"ias, sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, naquele Município, obedecídas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil do respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de

sua--publicação.

PARECER No 457, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n' 12, de
1982.
Relator: Senador Claudionor Rorlz

Redação final do Projeto de Resolução nP 12, de
1982.
Fa~;o 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 Paula Cândido, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito no valor de Cri 18.296.950,00 (dezoito mi~
lhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cin~
qüenta cruzêiros ).

-0 Senado Feperal resolve:

Art. -1.., :f: a Prefeitura Municipal de Paula Cândido,
Estado de Minas Gerais,nos termos do art. 29 da Reso~
lução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
global de Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e
noventa e seis mil, novecentos e cinqUenta cruzeiros),
correspondentes a 17.500 UPCs, considerado o valor no~
minai da UPC de Crll.045,54 (um mil, quarenta e cinco
cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente em ju~
lhof-81, junto à Caixa Eco-nômica do Estado de Minas
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional çia Habitação - BNH, destinadas à construção de 50 (cinqúnta) unidades habitacionaiS de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urba"
na necessãrias, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec~
tivo processo.
Art. 2'1 Esta Resôlução entra em vigor--na data âC
sua publicação.

PARECER NO 458, DE 1983
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n9 1, de
1982.
Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nQ I, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia (MG) a elevar em Cri 36.593.900,00
(trinta e seis milhões, quinhentos e noventa e três mil e
novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1983.- Lomanto
Jún_l'p_~·- ?residente: - _Çiau{/ionor _Roriz, Relator - JOO.o
Lobo.
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ANEXO AO PARECER Nt 458, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' }, de
1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

do art. 42, inCTsO-VT,--Oa Constituição, e eu,
- - - - - , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia, Estado de Minas Gerais, a cõntrataT -operãção de crédito
no valor de CrS 36.593.900,00 (trinta e seis milhões,
quinhentos e noventa e três mil e novecentos cruzeiros.)
O Senado Federal resolve:

Art. 1~> É a Prereitura Municipal de Galiléia, Estado
de Minas Gerais, nos terinos do ·art. 2~> da Resolução rlt
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de
Cr$ 36.593.900,00 (frintReseiSffiiffiõCs, quinhentos e noR
venta e três mil e novecentos cruzeiros), correspondentes
a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinR
qOenta e quatro centavos), vigente em julho/81, junto à
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinadas à construção de 100
(cem) unidades habitaCionais de interesse social e exeR
cução das obras de infraRestrutura urbana necessárias;
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai publicação.

·a

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)

~

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turnõ único; do PrOjeto de Leí da
Câmara ri<' 9, de 1983 (n<' 4/83, na cãsã de ori&em),
de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que concede pensão especial a Dom José Newton de
Almeida Baptista e dã outras provii:lências, tendo
PARECER FA-VORÁVEL, sob no446, de 1983,
da Comissão
-de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.}
Não havendo quem queira discutiRia, declaro-a encerR
rada.
Em votação.
Os Srs. Senado_res que o aprovam permaneçam sentaR
dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sançãO.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 9, DE 1983
(N'i> 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 Congresso N acíonal decreta:
Art. 1~> ~concedida a Dom José Newton de AlmeiM
da Baptista uma pensão especial mensal no valor corres~
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pondente a 5 (cinco) vezes o maior salário miriimo VígenR
te no País.
Parágrafo único. Essa pensão não se estenderá a desR
cendentes ou a eventuais herdeiros do beneficiado.
Art. 2~' A despesa decorrente desta lei correrá à conR
ta de Encargos Previdenciãrios da União - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de sua publiR
cação.
Art. 4~' RevogamRse as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 40, de 1983 (apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer n~ 378, de 1983), que suspende a execução do art.
207, do Código Tributário do Município de PlanalR
fO, Estado de São Paulo, com a redação dada pela
Lei Municipal n~' 41, de 14 de agosto de 1977.
Em discussão O prOjeto. ( Pilusa.}
have_ndo quem queira discuti-lo, declaraRa encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam perm~neçam sentaR
dos. (Pausa.)
. ---.
_ _ Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
n~' 97.505R5, do Estado de São Paulo, a execução do art.
320, da Lei n~> 782, de 1967, do Municlpio de Paraguaçu
Paulista, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia. Nada mais haven·
do 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 Redação em seu Parecer n<' 426, de
1983), do Projeto de Lei do Senado n'i' 191, de 1979, que
dispõe sobre o parcelamento dos prêmios anuais de segu~
ros de ramos elementares.

~ ~ão

DiscUssão, em turno único, da Redação Final (ofereciR
da pela COmíssão de Redação em seu Parecer n'i' 419, de
1983), do Projeto de Resolução n9 121, de 1981, que au~
toriza a Prefeifura Municipal de Passa QuatrO, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros).

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 40, DE 1983
Suspende a execução do art. 207, do Código Tributário do.Municipio de Planalto, Estado de São Paulo,
com a redação dada pela Lei Municipaln9 41, de 14
de agosto de 1977.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. -'=:suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão defmitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 29 de setembro de 1982, nos autos
do Recurso_ Extraordinário n'i' 95.998RO, do Estado de
São Paulo, a execução do art 207, do Código Tributário
do Município de Planalto, daquele Estado, com a reR
dação dada peta Lei Municipal n'i' 41, de 14 de agosto de
1977.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de ResoR
lução n\0 42, de 1983 (apresentado pela Comissão de
co·nstiiuiçãO e Justiça como conclusão de seu Pare·cer n<' 403, de 1983), que suspende a execução do art.
320, da Lei n~' 782/67, do Município de Paraguaçu
Paulista, Estado de São Paulo.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não haveitdo quem queira discuti-lo, declaro-a encerR
rada.
Em votação.
Os Sr_s. Senado~es que o aprovam permaneçam se~~aR
_-dQs. (fausa.)
-Apl·Ovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o prOjeto aproVado

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 42, DE 1983
Suspende a execução do art. 320, da Lei n~'
782/67, do Município de Paraguaçu Paulista, Estado
de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereciR
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 424, de
1983), do Projeto de Resolução n9 178 de 1981, que auto~
riza a PrefeitUra Municipal de Belo Oriente, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de CrS 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos
e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros).
4

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n<' 425, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 185, de 1981, que autoriza o Governo do Estado do Espírito SantO" a: CõntraR
ti~.r- Õperação de crédito no valor de Cr$ 75.6.80.370,00
(setenta e cinco milhões, seicentos e oitenta mil, trezenR
fos e· setenta CrUzeiros).

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida peta Comissão de Redação em seu parecer n9 413, de
1983), do Projeto de Resolução n'i' 248, de 1981, que suspende a execução do art. 53 e seu parâgrafo único da Lei
n<' 35, de 31 de dezembro de 1966 e do Decreto n~'7, de25
de junho de 1968, ainbos do Município de Rancharia, no
Estado de São Paulo.
6

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 414, de
1983), do Projeto de Resolução n'i' 249, de 1981, que suspende a execução dos arts. 293, 294, 295 e 296 da Lei n<'
123, de 22 de dezembro de 1966, do Município de Santa
Fé, no Estado do Paranâ.
7

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela ComisSão de Redação em seu Parecer n<' 420, de
1983), do Projeto de Resolução n" 283, de 1981, que au-

~QIÃJ~IO
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toriza a Prefeitura Municipal de Boa Ésperança, Estado
de Minas Gerais, a contrata-r operação de crédito no va-

lor de Cr$ 61.450.200,00 (sesSenta e um rriilhões, quatroce-ntos e cinqUenta mil e duzentos cruzeiros),

O SR. PRESlDENTE (Nilo Coelhof.:..... Está -encerra-

da a sessão.
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCUDO PELtFSR. ~
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 25/5/83
E QUE. ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·
Ao assumir o Governo, em 1979, o Presidente FigUeiredo "jurou fazer deste país uma democraCia".

Evedentemente, Sua Excelência chegava ao PaláciO do
Planalto em plena efervescência de uma mobilização
crescente da sociedade civil brasileira pela redemocratização do País em cujo contexto se inseriam a camp3nha
pela anistia- ampfa, geral irrestrita., as eleições diretas
para todos os níveis e a revogação das "leis de ex.ceção remanescentes. Cito essaS lutas para me ãter apenas aos aspectos políticos.:-institucionais da prOblemática nacionaÇ
jã que havia, desde então, tambêm uma firme tomada de
posição popular contra o atual modelo econômico que
terminou nos conduzindo ao FMI e, cada vez mais, à recessão com todo o seu cortejo de malefícios: os juros
altíssimos, o arrocho salarial, o desemprego generalizado, a pobreza absoluta do Nordeste, e, porque não dizer,
a misêria e a fome que rondam os lares esfacelados de
milhares de brasileiros.
O ex-Presidente Gei.sel, com a rigidez germânica do
seu esquema de distensão tenta, gradual e segura, depois
de demitir três generais de quatro estrelas para manter a
sua autorjdade e restaurar o respeito pelos direitos-humanos, iniciou, prati"caniCiite~- o Processo de abertura,
numa transição do autoritarismo para o estado de direito democrá.tico, co-m a-revogação dos Atas Institucionais
e dos Decretos-leis 477 e 226.
Caberia, então, certamCnte, ao novo Presidente ampliar e levar a diante a abertura política até que ela atingisse a sua plenitude. A questão que se coloca nacionalmente, desde o conhecido juramento presidencial "de fazer deste pafs uma democracia", é que a democracia vale
por si, dispensa qualificativos. )á se vê, portanto, que
não teria sentido se pensar em instituir no Brasil a chamada "democracia relativa" definida pelo ex-Presidente
Geisel como uma forma de conciliar as líbeidades públicas e individuais com os interesses da segurança nacionaL
Democracia ou hâ ou não há. Já o disse certa vez e o
repito agora: não pode haver democracia pela metade.
A democracia, segundo define a própria norma constitucional brasileira, ao lorigo tempo, é o regime em que
..todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido".
Dai por que quando, se reivindicava 8. alristia, era a
anistia ampla. geral e irrestrita, para que ninguém ficasse
de fora, num momento em que se começava a lançar as
bases de um novo projeto demo-crático para o BrasiL S
bem verdade que veio a anistia, mas quantos bfasileiros
não foram marginalizados dela. sob o argumento falacioso de haverem praticado delitos de sangue, numa fase
das mais agitadas da vída nacional?
Depois houve a eleição dii"eta para Governadores, cercada de todos os casufsmos possíveis e imagináveis. O
Governo cedeu às pressões populares, aceitou a escolha
dos governadores pelo sufrágil universal, secreto e direto, mas queria fazer a maioria a qualquer custo. Aí estão
quase todos os Estados, sobretudo os do Nordeste, em
uma situação financeira dC ~verdadeira calamidadC, em
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grande parte graças ao envolvimento ostensivos e desrc;grado da máquina administrativa n~ processo eleitoral.
O que interessava, em 1982, não era administrar, mas fazer política, a qualquer preço atendendo a clientela do
PDS. Os quadros de pessoal desapareceram, os contratos pela CLT não eram sequer publicados em Diário Ofidal, as acumulações ilegais se multiplicavam, os prolabores e as prestações de: serviços não tinham limite, até
para quem não precisava trabalhar. A anarquia dominou o ambiente e terminou levando os Estado ao caos.
M-as~ C:nciriãiii6 se elegiam os GOvernadores e a maioria dOs prefeitOs pelo voto direto, as capitais, os municípios incluídos
áreas de segurança e as estações hidraminerais e oS balneários continu::ivam sem autonomia,
num verdadeirO contra-senso.
E OJUr3.m"er:iio- do Presidente João Figueiredo?
E a ~leição para Para Presidente da República? Continua indireta, Pelo menos até agora, com a agravante de
que se tornou menos representativo ainda da vontade
popular o Colêgio Eleitoral, ao se equiparar a representação de todas as Assembléias Estaduais a 6 delegados
apenas, desprezando-se o critério anterior que levava em
conta a população de cada Estado. Mas foi a maneira
que se encontrou, antes das eleições de 1982, para assegurar, ainda que por pequena margem, a maioria do colégio eleitoral aos atuais detentores do poder.
Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao que assistimos?
A deflagração do processo sucessório, dois anos antes
do têrmino do -mandato do Presidente da República.
IniCialmente, o Senhor Presidente da República chamou a si a responsabilidade pela coordenação do nome
do seu sucessor, o que só o faria oportunamente.
Depois, porém, os fatos foram se precipitando na dinâmica do ProcesSo político. À pareceram os presidenciáveis que já se encontram em plena campanha e atê parece, conforme analizam os mais lúcidos comentaristas
políticos, que o Senhor Presidente da República por inteiro Pt?rdeu o controle da situação.

em

Há quem ache, porém, que toda essa moyimentação
política em torno do sucessor do Presidente Figueiredo
seria uma manobra de despistamento, pois, assim, os
políticos, a imprensa e os demais Setores da sociedade ci~
vil, esqueceriam, por ora, o debate prioritário sobre a
grave crise econômica e social que aí está. Pode ser que
esta especulação seja a mais procedente.
Nós, do PMDB, aproVeitamos este momento, não
para nos fixarmos em torno desse ou daquele candidato,
mas para, ao mesmo tempo que pregar o restabelecimento de eleições diretas em todos os nfyeis,_a partir da PresidêDcia da República, enfatizar as nossas denúncias
sobre 6 total fracasso do modelo económico que vigora
no Brasil há quase vinte anos.
O que nós queremos deixar claro é que a salda da crise
econômica e conseqUentemente da crise social não pode
deixar de passar pela solução final do nosso problema
político insHtuciorial, de tal forma que possamos recons~
quistai; atravês do voto -direto, a rotatividade dos partidos e dos homens no poder, especialmente na Presidênchi da R.épll~lica, c_aso contTário, vamos continuar por
mais algum teinpo entregues à oligarquia de um grupo
de 15 a 20 pessoas que governam o País hã cerca de 20
anos, alternando-se apenas nos diversos postos que compõem a ad~inistração federaL São elas Delfim Netto,
Ernane Galvêas, LangQni, Mêdici, Bulhões, Figueiredo,
Geisel, Reis Ve!Ioso, Nestor Jost, Costa Cavalcanti,
Mário Andreazza e outras.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quanto ao direíto do Presidente da República de pleitear a sua reeleição, nós do PMDB poderemos até
admiti-lo, dentro, porém, de pressupostos bastante ela~
ros.
O Presidente da República poderia se candida~ar à
reeleição, em pleito direto, por mais um período, desde
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que o próximo mandato fosse de _quatro anos; d.esde que
houvesse a sua desíncompatibilização, seis mesc~ antes
do pleito; e desde que fosse iristituído o principio da
maioria absoluta como condição para a validade do resultado eleitoral. Isto ê, se nenhum dos candidatos inscritos atingir metade mais um dos votos válidos, haveria
então um segundo escrutínio, no qual concorreriam apenas os dois candidatos_ mais votados.
A propósito da reeleição presidencial o jornalista Carlos C_aste_lo ~_ranco, comentou_ na sua coluna do Jornal
do Brasil:

"A tese de reeleição do Presidente Figueiredo já
Ii.ão é mais idéia(. .•) 0-GovCrti.o está com os prelimi~ares de_ uma sucessão dificil, tumultuada pela
apresentação de oito _ou dez candidaturas, numa
disputa que ameaça cindir o partido oficial e retirar
dele o poder de decisão."
E não se diga que o Presidente Figueiredo já d~cartou
definitivamente a sua própria reeleição, no seu último
pronuriciamento pela televisão. Se analisarmos bem as
palavras de Sua Excelência, flagraremos facilmente a sua
total incoerência. Enquanto afirmou Sua Excelência que
.. a Presidência só uma vez. Eu não quero ser reeleito",
por outro lado disse que "o projeto José Camargo -~
sobre reeleição, não é sobre minha reeleição". E o consi·
derou democrático.
A mim me parece_ que o recuo do Presidente Figueire-do foi mais de ordem tática, diante da firme resistência
que teria opOsto à tese da reeleição o ex-Presidente Geisel, que continua ativo nos bastidores poUticos e cllegou
mesmo a ameaçar com um manifesto os pregoeiros da
reeeleição.
Sr. Presidente e Sis. Senadores, se o Presidente Figueiredo nãO admite realmente a sua reeleição, como se ex~
plica a desenvoltura com que a prega, dentro e fora da
área política, o Ministro Cêsar Cais, Titular de uma Pasta emimentemente técnica, chegando ao ponto de comparecer à Comissão Mista do Ccmgresso que discute aa
eleições presidenciais diretas para insistir na tese da reeleição?
E mais do que isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
Ministro César Cais, em entrevistas publicadas nas revistas Senhor e Veja, desta semana, não faz mist~rio do seu
pensamento e coloca em posição difícil o próprio Presidente Fis;ueiredo.
Senão vejamos:_ eiS as perguntas e respostas na revista
Senhor:

up- A reeleição significa mais 6 anos de mandato para o Presidente Figueiredo. A Oposição parece admitir a idêia de um mandato tampão de dois
anos em troca de eleições diretas?
R -Eu quero lembrar que dois anos não me parece lógico, porque eu falo em reeleição e não em
prorrogação. Prorrogação é um istrumento não democrático e, neste caso, eu tiro o time de campo ... A
reeleição pressupõe disputa na Convenção e no Colégio Eleitoral. Minha opinião pessoal - e eu não
falo ne~ pelo Presidente e nem pelo PDS - é que
uma réeicidio de quatro anos é razoável.
P- Com esta tese o Senhor contrariou os ..presidenciáveis" em campanha e alguns deles são seus
amigos?
R -Todos os presidenciáveis do PDS são meus
amigos. Mas eu coloco acima da amizade o interesse
nacionaL Fortalecendo a autoridade do Chefe - e
não discutindo a sucessão poderemos ultrapassar
melhor a crise.'_'_
Que crise, pergunto eu, Sr. Presidente, Srs. Senadores?
Aquela que poderia ser gerada pela vitória da candidatura Paulo Maluf na ConVenção do PDS?
ap - Mas o Presidente, embora tenha manifestado_ opinião sobre a emenda, dizendo que ela ~ ..democrâtica e oportuna", tem negociado?
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R- O Presidente jurou defender a ConstituiÇãO.
Quando a emenda estiver no corpo da Constituição,
outros fatores estarão agregados. Ar, eu entendo
que ele poderá meditar e falar mais clararnCnie. ''
Eis as perguntas e respostas, nas pâginas amarelas da
revista Veja:

"Veja- O s·enhor insistirá na tese de reeleição
depois das declarações feitas pelo Presidente João
Figueiredo no programa de televisão de quartaw
feira?
Cais- Eu sempre entendi que ele não tem o de-

sejo de se reeleger, mas acho que se a emenda for votada e aprovada por dois terços do Congresso, atravês de uma negociação ampla entre o partido de governo e os partidos de oposição, isso significará consenso. Então, é óbvio que será mais uma alternativa
para a sucessão. Acredito que só nesse momento será de fato verificada qual é a tendência nacional. Eu
vou prosseguir no meu trabalho e pretendo, no mais
curto prazo possível, obter as assinaturas necessárias para apresentação da emenda.
Veja- Embora a proposta de reeleição só tenha
chegado à imprensa no final de março, sabe-se que
ela começou a ser discutida- vejam bem os.Srs. Senadores- no dia 22 de dezembro , durante a Festa
de Natal que o Presidente ofereceu aos seus Ministros? .Cais - Exato. E não foi só com os ministros.
Quando eu conversei com o Presidente sobre o assunto, boa parte da conversa foi ouvida pelo Presidente do PDS, Senador José Sarney.
Veja- Qual foi a reação do Presidente?
Cais- Ele ouviu, mas não expressou nenhuma
opinião. Sentii~Se que--ele iria estUdar o assunto.
Mas em seguida chamei a meu Gabinete _o Deputado José Camargo, quejã tinha pronta uma emenda
constitucional prevendo a reeleição. Eu tinha uma
profunda convicção - que depois comuniquei ao
Presidente- de que para se governar era preciso ter
um poder em perspectiva.
Veja- O Presidente tem incentiVado o seu trabalho?
Cais - O Presidente conhece em detalhes meu
trabalho. Ele sabe que essa emenda o fortalece."

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores? O que é que hã?

O Presidente FigUeiredo proclama, alto e bom som,
·que «a Presidência só uma vez" e, ao mesmo tempo, um
Titular de cargo de sua irrestrita confiança, um Ministro
de Estado, prega abertamente a sua reeleição?
Onde estã a verdade dos fatos, Sr. Presidente, Srs. Senadores?
A Nação estã atônita, perplexa, à espera de uma palavra final que dê um basta a essas especulações meramente continuístas.

OS;. AjJ'onso Camargo- PermiteV. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço, com muita
honra, o nobre Senador Affonso Camargo.
O Sr. Affonso Camargo- Nobre SCnador Humberto
Lucena, era exatamente a conclusão a que, enquanto
ouvíamos V. Ex• fazer o seu discurso, chegávamos: a inconseqUência desse debate. O PDS não aceita eleição direta. O PMDB não votará a reeleição, a não ser numa
eleição direta. Nenhum dos dois partidos tem dois terços
para aprovar essas modificações. Então, é realmente um
debate absolutamente inconseqUente e - ac!ecfítamosa Nação inteíra não está eritendendo. InclUsive na-hÕra
em que a economia nacional- a dívida externa e a dívi~
da interna- atinge os piores números POSs!Veis;Da horã
em que a prestação da casa própria aumentará em 130%,
em julho, como _é_qu_e_o _p_ovo. pode. cntcnder.quc:-os..poHticos estejam discutindo assunto absolutamente inc.on_se-
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qUehte? Cum_primentamos V. Ex' pelo seu pronunciamento. Esperamos até que depois voltemos os olhos para
as coisas que o povo está esperando sejam resolvidas, e
não para esse problema de reeleição, quando_ realmente
- as modificações constitucionais não poderão ser realizadas, a não ser por um acordo PDS-PMDB, e esse acor·do certamente não sairã. Estamos percebelldo que não
sairá acordo nenhum, porque há aboluto conflito de ide-, ias com relação a este problema.
O SR._HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado
pelas suas palavras, nobre Senador Affonso Camargo.
Remeteria V. Ex' para a leitura de uma das entrevistas
mais lúcidas que jâ li nos últimos dias, a entrevista do
nobre Senador Roberto Saturnino, Uder do PDT nesta
Casa, à entrevista, Senhor, em que S. Ex• anali$a exaustivamente, respondendo a um longo questionário que lhe
foi posto, toda _esta situação- artificialmente criada no
Brasil com o debate sucessório. S. Ex• chega a dizer:
"Será que a esta altura, a dois anos do término
do mandato do Presidente da República, já é tempo
de se lançar candidatos? Será que é hora de se falar
no assunto? serã que a crise econômico-sodal que ai
se está agravando cada dia que passa não vãi amanhã implicar na mudança das regras do jogo, e que,
por conseguinte, a sucessão de 1985 se faça dentro
de um outro sistema?"
São as perguntas que S. Ex• coloca e com as quais concordo e o meu Partid.o plenamente.
.Por isto mesmo, por julgar que essas regras do jogo
poderão ser alteradas ao longo do tempo, é que o PMDB
se limita no momento, como já afirmei, não a lançar candidato, mas a pregar a mudança do processo de escolha
do Presidente da República, para que se possa realmente
ter neste País, dentro do menor espaço de _tempo possíyel, a plenitude democrátiCa; entregando-se à soberania
da vontade popular a escolha dos titulares de todos os
cargos, não só do Poder Legislativo, mas do Poder Executivo a nível federal, estadual e municipaL
Prossigo Sr. Presidente,
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não hã de ser através da Emenda Josê Camargo que estabelece a reeleição
do Presidente da República no colégio eleitoral que va~
mos conjugar essa crise. Evidentemente, essa proposta
- não será aprovada, pois não contará com o apoio de dois
terços das duas Casas do Congresso Nacional. Ela, por- tanto, é irrealista.
Se, entretanto, hã, como parece, um impasse na sucessão presidencial indireta, diante do avanço avassalador
da candidatura Paulo Mulaf, que, segundo se diz, não é
aceita pela sistema dominante de poder- tanto que já se
anuncia mais um escandaloso casufsmo qual seja, alterar
a Lei Orgânica dos Partidos para instituir o voto desco- berto nas convenções partidárias para escolha de candidatos, então, a grande saída é, sem dúvida alguma, a
eleição direta; assegurando-se ao Presidente da República o direito de disputá-la, nas condições há pouco estabelecidas.
Será que, depois de quase 20 anos de- dOminação política, os líderes do Movimento Militar de 1964, filiados à
legenda do PDS; temem se submeter ao crivo do voto soberano do povo?
E o juramento democrático do Presidente João Figueiredo?
Não é melhor, Senhor Presidente, Senhores Senadores, caminhar para a eleição direta em todos os níveis, a
começar pela Presidência da República, como forma de
aperfeiçoar as nossas combalidã.s instituições POliticas e
de caminhar, celeremente, para a plenitude democrática,
do que manter a escolha do Chefe da Nação por um colégio eleitoral sem representatividade, sujeito, inclusive
pelo número restrito de seus membros, à corrupção mais
desbragada, face às ambições pessoais incontroláveis?
NãO foi o próprio Presidente Figueiredo que teria confi-
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denciado, numa roda em que estava alguns parlamentares, inclusive o Deputado Rondam Pacheco, na sua re~
cente viagem a Uberaba, que estava informado de que
um voto no Colégio Eleitoraljá chegava a valer quarenta
milhões de cruzeiros? Não foi ainda o próprio Ministro
Leitão de Abreu e, depois, o MiniStro Ru-bem Ludwig,
que admitiram que a reeleição presidencial só seria possível em caso extremo, isso é, no bojo de uma crise? E qual
seria essa crise de que tanto se fala? Incontestavelmente,
a vitória da candidatura do Senhor Paulo Mulaf na Convenção do PDS. Daí a viagem presidencial ao N ardeste,
para contornar a ação dos governadores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade a solução
para o atual problema sucessório não pode ser outro senão a eleição direta do futuro Presidente da República.
Seria, Inclusive, e sobretudo, O caminho mais curto e
mais fácil para se resolver as tremendas dificuldades
polítiCas~ -económicas e sociais que tanto angustiam o
povo brasileiro.

O Sr. H élio Gueiros -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -

zer, nobre Senador.

Com muito pra-

O Sr. Hélio Gueiroz- Eminente Líder Humberto Lucena, acho muito oportuno o pronunciamento de V. Ex•
sobre a sucessão presidenciaL E digo porquê: nos jornais
só se fala em sucessão, nas râdios só se fala em sucessão,
na televisão só se fala em sucessão, nas conversas poresses corredores só se fala em sucessão. Como no plenário
do Senado não discutir a sucessão, uma. vez que nós somos membros do colégio eleitoral que vai eleger o sucessor do Presidente da República? Então, acho perfeitamente oportuno o discurso de V. Ex•, como também
concordo inteiramente com V~ Ex• que, para sair desta
encruzilhada, desta enrascada em que está o Senhor Pre~
sidente da República, a saída mais lógica, mais razoâvel~
mais decente e mais democrático é a pregada por V. Ex•:
eleições diretas para Presidente da República . .S: a eleição
mais legítima; -maiS s_éria, mais honesta qUe jã houve no
Brasil. Para eleição de Vereador hã conchavas; para
eleição de Deputados pode haver conchavas; para
eleição de Senadores e até Governadores pode existir al·
guma coisa por baixo do pano, mas, para eleição de Presidente da República dificilmente o brasileiro deixa de
escolher aquele que ele acha que é o melhor candidato.
V. Ex' tem exemplos claros, na História do Brasil, ainda
mais recente, embora com conseqüências desastrada, o
do Sr, Jãnio Quadros, que, apoiado por partido inexpressivos - soinente depois é que a UDN veio em seu
socorro- foi eleito esmagadoramente. E sabe V. Ex•,
porque é contemporâneo desses tempos, que, exatamente por cau~a da força moral que lhe deu uma vitória de 6
milhões de votos, ele conseguiu impor no Brasil um regime de austeridade, embora hipócrita, mas que o povo
não sabia que era hipócrita. E o povo aceitou até mesmo
as doidices que ele fez, porque ele havia sido eleito para
Presidente da República com seu voto. Então, a saída
atual para o Brasil ê a _eleição direta. O Senado faz muito
bem em discutir o probl~ma. Não se deve discutir aqui
somente o bicudo que ataca os algodoais nem se deve
discutir apenas empréstimos para o Guaporé ou qualquer outro município. Acho que a eleição de Presidente
da República é uma coisa decisiva para os destinos do
País. Geisel não foi Igual a Figueiredo, que não foi igual
a Médici, que não foi igual a Castello, que não foi ígual a
Costa e Silva. Há uma diferença sensível entre um e outro. E se nós soubermos escolher bem um Presidente da
República, mesmo que não se façam logo essas reformas
estruturais de modelos disso e daquilo, o Brasil haverá
de sentir as conseqUências benéficas de uma_boa escolha.
Feücilu_a_V._&-'--pelo pronunciamento.qw;_faz.-'-'Água
mole em pedra dura tanto bate atê que fura," e V. Ex• e o

PMDB, insistindo na idéia e na tese" da eleição direta, podem chegar ao ponto em que essa âgua mole, batendo na

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE 25-5-83 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE:

pedra dura, que é o PDS e o Governo, hã de convencêlos de que a salda atual para o Brasil é a eleição direta

para a Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pint'o)- A Mesa comu:..
nica ao nobre orador que o seu tempo está praticamente
esgotado.
O SR. HUMBERTO-- LUCENA Presidente.
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Concluirei, Sr.

Agradeço a V, Ex' sua intervenção, nobre Senador
Hélío Gueiros. Lamento apenas que os representantes
do PDS nesta Casa fiquem silenciosos diante deste pronunciamento. Mas eu bem posso imaginar o eStado deespírito de_ cada um dos que compõe a Bancada governista no Senado, diante da crise intestina que lavrii rio Partido oficial, com tantos presidenciãveis disputando os votos dos próximos convencionais e, de outra parte, com
esse trabalho tão ostensivo e obstinado, até de Ministros
de Estado, em prol_da reeleição do Presidente Figueire-

do.
Mas, comentando as palavras de V. Ex~ digo que os
melhores governos que tivemos no Brasil decorrem de
eleições diretas para Presidente da República. Só para citar um, lembro o do ex-Presidente. Juscelino Kubitschek
de Oliveira, que passou à História deste País c:omo o homem que realizou· 50 anos em 5, e assegurou, durante
todo o seu mandato, pleníssima liberdade a todo o povo
brasileiro, Esta é que é a ver-dade histórica.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na eleição direta, cada partido teria o seu candidato
com o seu respectivo programa de Governo. E o povo
que escolhesse entre as várias alternativas a que melhor
atendesse aos anseios nacionais. Quem-sibe se o próprio
Presidente João Figueiredo, corno candidato-à reeleição
pelo PDS, graças ao imenso prestígío populclr de que os
seus áulicos tanto assoalham, não ganharia na eleição direta. Se isso ocorresse, a nós da Oposição só restaria
lembrar a frase que "cada povo tem o Governo que merece" ,_Mas enfim, em vez de autoritarismo, nós teríamos
a autoridade presidencial ungida pela vontade popular e,
portanto, legitimada.
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, em política tudo é
possível, menos democracia sem voto popular.
Mas, para normalizarmos a nossa vida políticoinstitucional e, por conseguinte reconquistarmos o estado de direito democrático, não se faz mister apenas as
eleições diretas em todos os níveis.
t inadiável também ampliar o espaço indispensâvel ao
exercício dos direitos indiViduais- e sOCiah, senão com a
revogação, pura e simples, pelo menos com a reformulação profunda e substancial da Lei de Segurança Nacio~
na!, da Lei de Imprensa, da Lei das Inelegibilidades, da
Lei Falcão, da Lei de Greve e da Lei dos Estrangeiros,
todos eles diplomas legais que _representam indiscutível~
mente claros resquícios bastante visíveis do poder de
arbítrio que ainda _controla a vlda nacional.
E, evidentemente, num cQroamento final do esforço
para se fazer deste, aí sim, País uma democracia, nós poderíamos aprazar, pelo menos para 15 de novembro de
1986, a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, conjUntamente com a eleição dos futuros Senadores e Deputados.
Aí, então,-Sr. Presídente, Srs. Senadores, a partir de
1987 nós, implantaríamos no BraSil, i.i"rria autêntica democracia disciplinada por um novO paC-tO social, cOnsubstanciado em uma Constituição que-realmente refletisse a cciilciliação dos interesses _do Estado -COin -os aDseios da Nação.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.)

O SR. ALOYSIO CHAVES (Como Líder, prOnuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Mais uma vez, esta Casa parou para ouvir o discurso
da Oposição. Cediço, vazio, com velhas proposições jâ
ultrapassadas, fazendo uma colocação inteiramente distorcida do processo histórico brasileiro nos últimos
anos; discurso que não muda ao longo desta década; discurso que envelhece com a Oposição, por isso mesmo,
sem credibilidade perante a opiriíãó pública nacional.
Ouço, de certa maneira tomado de perplexidade,
afirmar-se que o compromisso do eminente Sr. Presiden- ·
te JoãO-Figueiredo, de transformar o Brasil em uma democracia, não é cumprido; a palavra empenhada fiãO é
resgatada e tUdo que se fez, ao longo destes últimos anos,
não é, na realidade, um processo de abertura democrãti-

ca.
Mas ele o é, S-r. Presidimte e :Srs. Senadores, porque os
fatos, com a sua força imperativa, estão aí a indicar ao
País, à consciência nacional, o trabalho hercúleo que
executa o Governo para concretizar uma por uma das
suas etapas, dentro desse processo de abertura democrática,
Seria quase despiciendo reafirmar, mas é necessário
repetir, para que os fatos distorcidos não fiquem como
uma aparente face da verdade política brasileira. O exPresidente Ernesto Geisel, com determinação, traçou o
processo de abertura política, e o iniciou no País. Quantas vezes foi o então Presidente louvado pela sua firme
determinação em afastar os óbices ao processo de abertura política, utilizando na sua plenitude a autoridade de
Presidente da República. E esse processo, que se inicia
com a revogação dos atas institucionais, tem continuida-de -plena no -Governo do Presidente João Figueiredo.
A anistia -não foi a anistia limitada, parcial, que foi
proposição apresentada pelo PMDB, aqui, neste Congresso Nacional; foi um projeto muito mais amp~o. Se a
anistia não atingiu todos os casos· possíveis e imagináveis, nem por isso ela trancou as portas à conciliação e
ao entendimento da família brasileira, porque fez retoriiar à -vida pública, à vida política,- ao parlameiltO, ngu.
ras conhecidas que, no passado r_ecente, estiveram afastada; da militância política ou exiladas deste País.
A sociedade brasileira permifiu essa conciliação, conciliação evidente que está na representaç-d.o desta Casa,
Que está na representação da Câmara dos Deputados,
das Assembléias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, da vida política nacional. As inelegibilidades que foram atenuadas e reduzidas; as prerrogativas que foram,
em gr~nde parte, restituídas; _os Decretos-leis nl'_s 228 e
477 que foram substituídos ·por uma Iegislaç~o adequada; o processo da reforma partidária que foi inquinado,
na ocasião, como uma manobra para pulverizar a Opo-Sição, na realidade, acabou por fortalecê-la, instaurando
o regime pluripartidário, neste País. A atual cédula eleitoral, que foi apresentada como um grosseiro expediente
para beneficiar o PDS, na realidade, demonstrou ser um
instrumento eficaz, para que se realizasse uma eleição livre, eleição que permitiu à Oposição conquistar o poder
em 10 Estados da Federação brasileira; que permitiu a
realização de uma eleição com uma abstenção reduzida,
com número de votos em branco e votos nulos menor
que o apurado em eleições anteriores_ Tudo isso, no entanto, foi pretexto para se invocar como uma manobra
destinada a prejudicar a Oposição e assegurar um privilégio indevido ao. PDS.
_ Mas este processo continuou, e continua cumprindo o
- - Presidente da Repúbiiêa todas as suas promessas e todos
os seus compromissos com a Nação.

O -que há, na realiCade, Srs. Senadores, é uma inten~
cional confusão que se estabelece, por exemplo, em re-lação ao problema da reeleição.
A reeleição estã sendo suscitada, principalmente, pelo
Deputado José Camargo. ·Patrocina-a numa condição
pessoal, o Ministro Cêsar Cais. Mas o Ministro César
Cais comparece à Comissão Mista a convite do seu Presidentê, nobre Senador Itamar Franco, do PMDB, para
debater essa matéria e comunica à Liderança do Governo que o faz na condição de Senador e não de Ministro
das Minas e Energia.
Mas quem foi convidá-lo pessoalmente, quem foi ao
Ministério d_as Minas e Energia pedir uma audiência,
acompanhado do nobre Senador Gabriel Hermes, para
levar convite ao Senador César Cais? Nada menos que o
Senador Itamar Fr~nco, ilustre membro da Oposição. E
a Oposição acha inoportuno, indevido, inconseqUente
esSe debate, no âmbito de uma Comissão Mista consti~
ttiída para apreciar uma emenda, também apresentada,
subscrita, em primeiro lugar, por ilustre Senador do

PMDB.
A- reeleição, jã de_ciarou o Senhor Presidente da Re-pública, é uma medida democrática; ela é unive-rsalmente
admitida, senão universalmente, com raríssimas exceções. Desde que o Congresso Nacional a adote, a todos os níveis, será uma solução democrática. Mas o Se·
nhor Presidente da República declara e proclama que
não deseja a reeleição, que não concorre à reeleição, e
que não é parte nesse processo. Portanto, é uma confusão intencional o que se pretende fazer, a mesma dúvida
que se estabeleceu, ou se pretendeu estabelecer, quando
o Senhor Presidente da República afirmou que ia fazer a
anistia. DüVKíou-se dã anistia. E a anistia se realizou. E
muitas outras dúvidas que foram suscitadas, o tempo
serviu para mostrar que, uma a uma, foram sendo afastadas pelo resgate da palavra empenhada pelo ilustre
Presidente da República.

O Sr. ÁlVaro Dias- Permite-me V. Ex• um ap-arte?
O SK ALOYSiO Cii.A VES- Ouço o nob~e Senador
Alvaro Dias.

O Sr. ÁlVaro Dias- Nobre Senador Aloysio Chaves,
V, Ex~ comeÇO.U o seu discurso denominado de ultrapassadas as propostas do Uder do PMDB, Senador Humberto Lucena. Eu perguntaria a V. Ex•: como considerálas ult_rapassadas se ainda não alcançadas? Cansado e velho está o regime, o Governo e a retórica repetitiva de V,
Ex• Cansado está mais ainda o povo, assistindo a esse cspetáculo de presidenciáveis que ocupam espaço na imprensa, disputando o poder como se o povo estivesse
participando do processo. E V. Ex• voltou a falar em
conciliação. Aliás, a tese_ da conciliação, como essa estratégia de se precipitar o processo sucessório, ocorre sempre em momentos de crise aguda, ria tentativa de fazer
com que a população Wdistraia, afastando-a dos debate
do problemas maiS cruciais para a Nação, Falar cm conciliação quando o Governo não se reconcilia com a população, ao contrário, despreza-a, marginaliza-a,
ofende-a, afastando-a deste processo de escolha do mandafái'io maior do País? Não sei como pode V. Ex• considerar uma prOposta ultrapassada a proposta de eleições
diretas quando as pesquis~s estão a.demonstrar que cerca d~ 80% da população brasileira deseja eleições diretas.
Se essa é uma proposta ultrapassada, ultrapassanda tam~
bém e o programa do PDS, que formaliza a defesa de
eleições diretas. Aliãs, programa que tem sido, sistematicamente, rasgado e pisoteado pelos homens do Partido
do Governo, que para angariar simpatia da opinião
pública do País, pregam o processo de eleição direta e,
no entanto, negam~se a torná-lo realidade, Nobre Senador Aloysio Chaves, nada mais é a tua! do que o discurso
do Senador Humberto Lucena, porque a crise, hoje, vivida pelo País, exige eleição direta para Presidente da Rc-
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pCI:blica. V. Ex•, com a experiência que tem, não pode negar que somente um Presidente da República eleito pelo
povo terá autoridade política e moral para discutir com
nossos credores uma solução para a dívida externa do
Pafs. E ao concluir, alertado pela Presidência, V. Ex• não
pode também confundir o debate travado hoje na Comissão Mista, porque foi um debate sobre eleições, com
esse debate que se trava nos bastidores do Governo e do
regime. Este trata-se de um debate do qual o povo está
afastado debate sobre a escolha de um Presidente da República através de um processo espúrio, jâ condenado
pela população nas eleições de 15 de novembro passado.

O SR. ALOYSIO CHAVES _-.Nobre Senador, vou
responder o seu aparte que, creio, é o resumo do pensamento da sua Bancada, porque ouvi o nobre Senador
Humberto Lucena. Sabendo que S. Ex• dispunha de apenas vinte minutos, como Líder, usei da faculdade regimental para responder-lhe. De outra maneira, seria impossível a todos nós fazermos ...

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

O Senador

Humberto Lucena falou como orador inscrito, durante
trinta minutos.
O SR. ALOYSIO CHAVES - ...seria. impossível
abordar todos esses temas num prazo tão ex.iguo. Mas,
vejamos se não é realmente uma insistência apenas aparente, para uso externo, do PMDB a respeito de determinadas proposições.

campanhas sucessórias erem feitas no Brasil. Eleito o
Presidente da República, de pronto já se cogitava do seu
possível sucessor e as articulações polítiCas eram feitaS
neste sentido. Depois da República Velha, antes de 64 e
depois de 64, esta prática, com maior ou menor intensi~
dade, continuou. Ela existe nO Brasil, como existe ademais em- outros paises do Mundo.
O que se verifica nos Estados Unidas da Amêrica do
Norte? Eleito o Presidente Reagan já se discutia se ele seria candidato ao segundo mandato. No infciO do seu
mandato, o Senador Kennedy já comparecia _à televisão
para anunciar à Nação que não concorreria pelo Partido
Democrata à disputa eleitoral, no fim do mandato do
Presidente Reagan. E o Partido Democráticos~ aprestou
em fazer a sua disputa interna, a sua seleção interna com
vistas às eleições primárias, que vão anteceder, agora, à
eleição do novo Presidente dos Estados Unidos. por acaso na Fr~nça, para um longo mandato de sete anos, já
não estão colocados os candidatos à sucessão do s·r. Mitterrand? Na realidade, a respeito dessa ma tê-ria a bistória
mostra que são duas forças que atuam, nem sempre convergentes; uma força tentando, naturalmente, colocar os
seus candidatos e abrir o processo, e o Governo, sempre
procurando relentar esse movimento, reduzir o seu impacto, porque a nenhum Governo no Brasil ou fora do
Brasil interessa a escolha, colocação de um sucessor com
antecedência de dois anos ou mais tempo. Portanto, isto
é um processo absolutamente normal e nada impede que
essa discussão se faça, sem que isto seja objeto da censura injustificada que parte da Oposição.
·

O Sr. Humberto Lucena- Não apoiado!

O SR. ALOYSIQ CHAVES- A Assembléia Nacional Constituinte, em que o nobre Senador Humberto Lucena voltou a insistir. Vou falar, agora, na condição não
de Líder, mas de Senador que relatou, nesta Casa, a proposta de emehda constitucional, subscrita pelo então Senador Orestes Quércia, propondo a convocação de uma
Assembléia Constituinte naQUela êpoca. Rejeitada na
Comissã~ Mista, Sr. Presidente, na Casa, no plenãrio,
presentes maís de vinte e seis Srs. Senai:iofes do PMDB,
compareceram quinze para votar a proposta do Senador
Orestes Quêrcia. Estatísticas apresentadas recenteniente,
também em jornais, apoiltam que, em cOnsulta interna,
dentro do Partido, mais de 80% manifestaram-se a favor
da reforma constitucional. Portanto, utilizando o Congresso o poder de reforma permanente, o poder constituinte...derh1ado. que-o.tem, E.no..entanto..--para.uso..cxtcr""'
no, as colocações são feitas de outra maneira. Aqui chega e afirmam, como se fosse uma prãtica antidemocrática. que se. está cogitando, intempestivamente, de reeleição, O PDS não estâ cogitando de reeleição da maneira como a Oposição- colocou, porque o PDS, através do
Dii'etórlo -Nacional, delegou a"o Senhor Presidente a
coordenação deste processo. E ele o conduz e ele o coordena de maneira pública e ostensiva, mas isso não exclui,
evidentemente, o debate desta matéria, a discussão em
torno deste assunto, em todas as áreas. O próprio Senador Hélio Gueiros referiu que isto ê um assunto que está
sendo objeto de conversa e comentários cotidianos nesta
Casa e fora dela. Portanto, como dizer que cogitar de
reeleição é um atitude descabida, precipitada, do PDS?
A Oposição não está cogitando de eleição, porque, no
momento, ela estã sonhando com uma eleição direta em
1986_. Mas serã, porventura, esta uma prática irregular
dentro dos países que exercitam a democracia? Terá uma
prática diferente da que sempre se adotou no Brasil arespeito deste assunto?

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Eujâ darei o aparte a
V. Ex•
Assim não foi na República Velha. Recordo-me que
Afonso Arinos de Melo Franco, no livro sobre Rodrigues Alves, que é um livro Primoroso, mostra como as

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não. Ouço o
aparte de V, Ex•, eminente Líder Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, V. Ex• há
de me permitir que, em primeiro lugar, repila as palavras
iniciais de V. Ex• ao considerar vazio o discurso que, em
nome da Liderança do PMDB proferf desta tribuna. O
seu teor tanto foi importante que V. Ex• sucedeu-me na
tribuna para contestã-lo, tecendo as suas consideraçãos.
Evidentemente a secessão estã em todas as páginas da
imprensa escrita brasileira, está ein todos os noticiários
de rádio e televisão. O que fiz não foi sen~o. nobre_ Senador, no exercício da missão que me atribui a minha Bancada, colocar, nesta tarde, no Senado, a real posição do
PMDB frente ao problema secessório. Inclusive, en passant. cheguei a lembrar que várias personalidade$: têm
afirmado e reafirmado que esta antecipação do debate
sucessório, dois anos antes do término do mandato do
Presidente da República, teria o intuito, o propósito preconcebido de distrair a opinião pública da crise econômica que· aí estã.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Quem está alimentando este debate é a Oposição: V. Ex• éstá trazendo para
esta casa, quase que diariamente, essas colo.cações.

O Sr. H'!"lberto Lucena- V. Ex• ouviu o pronunciamento e verificou que eU,- salientei este aspecto.
O que eu quis, sobretudo, por outro lado, foi fazer
uma análise dos últimos acontct:imentos, da desenvoltura dos presidenciáveis, da ameaça de crise no PDS, diante do avanço da candidatura Paulo Maluf, dentro da
Convenção que escolherão candidato do partido oficial.
Tanto assim que o Presidente já cogitou de transformar
o voto secreto em voto descoberto, o que gerou um protesto geral dentro do partido de V. Ex•. E sobretudo quis
salientar,' este que foi o ponto alto, a incoerência do Senhor Presidente da República pois enquanto sua Excelências afirma ...

O SR. ALOYSIO CHAVES -

O discurso, V. Ex•

não, precisa resumi-lo. Eu o ouvi com toda a atenção.

O Sr. Humberto Lucena- Mas eu quero que V. Ex• se
posicione em relação a este ponto: enquanto o Senhor
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Presidente da República declara à imprensa falada, escri-·
ta e televisada que não é candidato à reeleição e que presi(fência só wna vez, Sua Excelência admite que um Ministro seu, das Minas c Energia - e aqui vai a indagação
a V. Ex•- Como é que um Ministro em pleno exercício
de suas funções pode dizer que vem ao Congresso falar
como Senador? Senador licenciado. Ele é Ministro; e se é
Ministro.e o Presidente não quer reeleição, então eu não
vejo como possam se coadunar as duas coisas. ou o Senhor Presidente da República estã falando, isto sim, para
uso externo, e intimamente está gostando da idéia e deixando que ela prospere, como ameaça à candidatura de
Paulo Maluf, na Convenção do PDS ...

O SR. ALOYSIO CHAVES--:-- Mas essa é uma repetição do discurso de V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena - ... ou o Senhor Presidente
da República, caso o Sr. MiniStro Césai' Cals não con~
cardasse em parar com as suas andanças, com os seus
contatos, teria que demitir seu Ministro.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Quando eu deClaroque o_ discurso de V. Ex• é repetitivo da Oposição, é repetitivo! É repetitivo, hoje, neste momento. V. Ex• desce da
tribuna para me apartear e fazer um resumo do seu díscuroso!

O SR. PRESIDENTE- (Almír Pinto. Fazendo soar
a campainha.)- Eu quero comunicar ao nobre Senador
Aloysio Chaves que o tempo de S. Ex• estã extinto.
O SR. ALOY_SIO CHAYES- V. Ex• deduziu o tempo que eu fiquei ouvindo o aparte?
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Estou comunicando que jâ se extinguíu o tempo de V. Ex• para que
não conceda mais apartes, porque temos a Ordem do
Dia e vãrios oradores inscritos.

O Sr. Humberto Lucena- Vou concluir o aparte. O
que hOuve é que V. Ex' ao me responder se desviou docurso do meu discurso. Foi para a tribuna tecer consid~
r-aÇões marginais. E a respeíto da reeleição, nobre Senador, nós do PMDB, eu disse, alto e bom som, concordamos com a reeleição mas na eleição direta. Que o Senhor
Presidente concorra na eleição direta. Essa é a sugestão.
E nos países a que V, Ex• se referiu, a reeleição é no pleito direto, inclu~ive no{> Estados Unidos não há reeleição
em pleito indireto quanto mais com as características do
pleito índireto brasileiro.
O SR. ALOYSIO CHAVES- ~ um discurso dentro
d.e outro discurso. :t uma espécie do famoso romance de
Eça de Queiroz a ilustre "Casa de Ramires", é um roM
mance dentro de outro romance. No caso, o aparte de V.
Ex•, corria mero- resumo de seu discurso, ê uma novela
dentro de outra novela, nobre Senador. Na realidade a
opinião do Ministro César Cais, é a opinião do Ministro
César Cais, a opinião do Senador César Cals é a opinião
do Senador César Cais. Quem provoca o debate dos temas políticos nesta Casa e assume a liderança dessa iniciativa é-õ PMDB, repetidas vezes. E depois alega que se
procura distrair -ã opinião pública dos graves problemas
econômicos que aflingem esta Nação.
Aqui se levanta toda sorte de suspeição, toda sorte. de
especulação, inclusive sobre venalidades prováveis, ou
possíveis, ou futuras do colégio eleitoral, o que atinge,
indiscriminadirnente, Senadores e Deputados, membros
do Congresso Nacional, e não sei também se da própria
Oposição, porque no seio dela conheço muitos elemen-tos que estão, hoje, C()mprometidos com alguns dos chamadÇ~s presidenciáveis.
Eu não posso dar mais aparte a V. Ex.•, SenaQ.or H umberto Lucena, porque o tempo já foi esgotado.

O Sr. Humberto Lucena- Só para lembrar: quem falou ...
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O SR. ALOYSIO CHAVES- Não posso atender V.

Ex•, a não ser que o Sr. Presidente prorrogue o meu tem~
po.

-

O Sr. Hwnberto Lucena- .-.. nos quarenta milhões: foi
o Sr. Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Eu não posso
prorrogar o tempo de V. Ex•, porque regimentalmente
ele já se esgotou.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Ao Sr. Humberto Lucena) -Eu não sei, nessa hipótese, quinto seaa desviado
para alguns correügionários de V. Ex• qUe têm posição
ostensiva em favor de alguns presidensiáveis jâ menCionados.
Sr. Presidente, é a mesma tecla, é o mesmo assunto, é: a
mesma repetição. Aqui, disse bem o nobre Senador Affonso Camargo, "esta é uma qur!stão sem questão". Está
se discutindo aqui uma espécie de sexo dos anjos. POrque
todos sabem, sabe o nobre Senador Humberto Lucena,
sabem todos os Senadores desta Casa, sabe a Nação brasileira, que não pode haver reforma-i:"oristitucional.SCm a
expressa anuência do PMDB, se ela partir do PDS. E
não pode haver reforma constitucional sem a aprovação
do PDS, se ela partir do PMDB. Portanto, não adianta
discutir essas conseqüências futuras, porque bâ um fato
prévio que se coloca ai que é a impossibilidã.de materiãl
dessa hipótese concretizar-se. Isso foi dito pela Oposição, com acerto e com lucidez, pelo nobre Senador Af~
fonso Camargo. Portanto, se ·isso nãO vai Se realizar no
futuro, emb"ora da Oposição já -tenhãiU~-PirtldO vozeS
nesta Casa, no díscUrso h-â-díaS Pr-OferidO pe!Ó Senador
Nelson Carneiro, admitiriOO a po-SSibiTiaãdC de Prorrogar, pelo colégio eleitoral, que os Senhores chamam de iw
legítimo e mal coristituído atentem bem: não de eleger mas de prorrogar até o atual mandato do Presidente da
República.

O Sr.· Humberto Lucena--- Não O PMÕB.
O SR. ALOYSJO CHAVES- Se esta não é realmente a preocupação, Sr. Presidente, por que falar deste assunto? Se não poderâ haver a reforma constitucional porque esta reforma constitucional é impossível __; se
esta hipótese não vai se CóliCretiZar, por que se perde
tempo com este debate, senão com o propósito de arguir
suspeições indevidas, de se pretender confundir a opinião pública e escandalizar a Nação?
Por isso digo e repito que não distorci as palavras de
V. Ex' V. Ex•s é que estão utilizando, rePito um discurso
político inconseqUente- --ilógico. Sei disso, e por -ISSO
mesmo, sem credibilidade, perante a opinião póblica nacional. E da mesma pesquisa de opinião-pUblica a ·que V..
Ex•s se referem, aparece, com uma expressiva votação,
muito além da maioria absoluta, o nome do eminente
Presidente João Figueiredo, o que ttiõStra que o Presidente ê acatado, respeitado e merece o aplauso da Nação
brasileira. E este Governo, pOriã.nto, não pode Ser repudiado pela Nação, não pode ser um Oo:verno contestado
pela Nação. Não é um grupo de 15, que hâ 19 anos se aproveita do poder, porque neste País nós acabamos de
assistir a uma eleição geral, que foi um corte vertical de
Governador a Vereador, que traçou o novo perfil político deste País e pennitiu à Opósição ocupar posições nesta Casa, na Câmara, e nas unidades federativas, anunciando uma vitória que não teVe, mas sem dúvida alguma, atestando a lisura, o modo correto, o modo irrepreensível como essas eleiçOes foram feitas no Brasil.
Sr. Presidente, concluo, o processo demoêrático em
curso ...

e

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Não o posso conceder,
porque o meu tempo jâ foi, não direi cassado, mas limitado regimentalmente, através da voz autorizada do Pre-sidente da Casa.
O Senhor Presidente da República vai cumprir, como
já cumpriu até hoje, todas essas etapas. Nós prosseguire-

vi~ão do Brigadeiro Manuel Luiz Osório, sob o comando
supremo do Gene-rai. Jç)ãO--PfopícíÕ Mena Barreto.
Daí por diante, conquistou todos os postos por mereCimento. De famílía-modesta (seu pai era ferreiro), diznos os escritos sobre a sua vida, haver ele assentado
praça no 229 Batalhão de Caçadores, que tinha sede no
forte, hoje cidade de Fortaleza.
Antes de embarcar com suas tropas para combater as
forças inimigas, participou com as milícias governamentais de todas as campanhas que ensangUentaram na época, o Norte do Brasil, recebendo o seu batismo de fogo,
quaftdo ainda era furriel no combate de Icó, no Ceará,
em 1832. Pqsterior~ente, em 1838, viu-se envolvido num
motim militar contra o Presidente da Província. Durante
a Cabanagem do Grão-Parâ, presenciou a captura de
Turiaçu. Na repressão à Balaiada tomou parte como te-nente, em quarenta combates entre 1839 a 1841, derrO-ta~do por du_as vezes em_ Vereda e Cantinho o vaqueiro e
caudilho bem-te-vi Raimundo Gomes Vieira Jutair o
Cara-Preta.
Este,_ Sr~ Presidente e Srs: Senadores, um ligeiro histórico sobre o ~rig~deiro Antonio Samp~io, que teve
uma Vidã militar entrecortada de grandes feitos, fazendo
vitoi-iar as arffias nacioriais. O" heróico Brigadeiro faleceu
a 6 de julho de 1866, a bordo_do navio "Eponina", no rio
Paranâ, _em v!agem de Coi'ríentes para Bue_~os Aires.
-Honra e glória ao intrépido soldado, que tanto dignificou e honrou as tradições das Forças Armadas do Brasil.
- -Sr. Presidente, dePoiS desta homenagem ao ilustre
cabo de guerra brasileiro, eu queria tratar de outro assunto". Justamente sobre um telex que cbt!&:ou, às minhas
mã.os._Como ontem eu deveria ter feito o discurso clue há
pouco pro~unciei, _mas nãq_ tendo sido possfvel porque se
trat~va de ·uma homenagem ao saudoso Senador Arge_mj_ro_0Fígueiredo, qUero ler di tribuna do S-enado, para
_conheclmC:fllO dos Sr_s. Sena_dores e de V. Ex•, Sr. Presidel)te, este telex que veio às minhas mãos, assinado pelo
Presidente da FACIC lá do meu Estado.

mos neste processo. Eleição indireta está prevista na
Constituição; eleição indireta é tão democrática quanto
a direta; o Colégio Eleitoral se constituiu através de um
pleito livre a 15 de novembro.
Mas eu deixo aqui, para terminar, Sr. Presidente, uma
dúvida que me assalta o espírito. Refletindo sobre esse
assunto eu tenho me indagado: se a Oposição tivesse feito a Maioria neste Colégio Eleitoral - e poderia tê-la
conquistado - abriria mão desse pleito? Não abriria a
mão, Sr. Senador Humberto Luci::na! Como os prefeitos
do PMDB não renunciaram ao mandato prorrogado,
mas o utilizaram atê o último dia. Se V. Ex's tivessem
conquistado a maioria do Colégio Eleitoral, estariam
.. hoje já com seus candidatos sendo escolhidos, estariam
com uma grande disputa interna dentrO de seu Partido~
para apresentar e sagrar nas urnas, depois de passar pela
convenção, o candidato do PMDB.
Como perderam a eleição voltam à velha tese, que é
um principio que~ na realidade, pouco vale, porque hâ
poucos dias foi repudiado por alguns eminentes
membros da Oposição.
Esta é a posição do Governo, esta ê a posição de mCu
Partido, e as considerações aqui Ieitas n-ão poderiam ficar sem este reparo por parte da Liderança do Governo.
(Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR" ALMIR PINTO NA SESSÃO DE25-5-83 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
_j'_vEiLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguii::tte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Seriã.dóres:
A data que ontem transfluiu é daquelas por ç(emais
significatiVa Para o Exército Brasileiro, pois se constituiu
em marco indelével da brilhante vitória das nossas armas
sobre o exército Paraguaio, na encarniçada batalha de
Tuiuty.
A coragem, o destemor e, sobretudo, o amor à nossa
grandiosa Pátria, incendiaram o patriotismo dos nossos
bravos soldados que levaram de vencida as hostes inimi-

-gãS.-

-

..

Se no 24 de maio jubilosas comeinorações são prestadas ~o &I:an~ feito na Infantaria do gl_orioso Exêrç:ito
Nacional, não poder_imos olvid~r que a magistral vitória
em Tuíuty, deveu-se, em grande parte, ão Coniando sCguro do bravo cabo de Guerra, Brigadeiro Antonio_ Sampaio, que embora ferido em combate, impôs ao ip.imigo a
mais ·contudente derrota, fazendo tremul_ar vitorioso~ o
Sagq1do auriverde pendão da Esperarlçã.
Pelo grande feito do inolvidável militar cearense, B~i
gadeiro Antonio Sampaio, a rainha das Armas do nosso
- Exército - a Infantaria, homenageou a sua memória,
elegendo~o seu patrono.
~ com imenso orgulho que no dia de ontem,
reverenciou-se o "Bravo entre os mais bravos dos soldados Drasileiros, exemplo admirável de coragem indômíta
ante õ perigo, do que deu prova nos campos da luta",
Indiscutivelmente, o heróico cabo de guerra do Brasil
tor?o_~-se, pelo seu destemor e acendrado amor à Pátria,
rluma legenda da história militar desta jovem Nação.
O Brigadeiro Antonio Sampaio, era cearense nato.
Nasceu na cidade de Tamboril, Ceará, a 24 de maio de
1810, (por uma fatalidade do destino, a grande batalha,
Cuja vitória ontem festejamos, coincidiu exatamente com
a data do seu nascimento).
É um acontecimento histórico, em que comemoramos
lião s-ó o nascimento de SampaiO, mais ainda, a grande
vitória das armas brasileiras, sob o comando do intrépido militar brasileiro.
O Brigadeiro Sampaio ingressou no Exército como
praça, a 17 de julho de 1830, alcançando a sua primeira
promoção a alferes, nove anos depois, ou seja, 1839.
A 18 de fevereiro de 1865, ganhava os bordados d,e
General, depois de sua brava participação na campanha
do Uruguai. Nessa guerra que o Brasil sustentou contra
o tirano Atanásio Cruz Aguirre, Sampaio, no posto de
Coronel, comandava a 3• Brigada de Infantaria da I • Di-

.

Senador Almir Pinto
Senado Federal
Brasília- DF
Solicítamos Vossa Excelência interferir, juntO autoridades monetárias, sentido seja criada linha especial crédito Banco Brasil e Banco N ardeste destina~
-da a atender pecuaristas com recursos destinados à
perfuração poços e aquisição rações gado. Devemos
enfatizar que após cinco anos secas consecutivas re~
banho cearense está se dizimando à falta dágua e de
alimentação. Providência pleiteada amenizará situação e pode salvar pouco resta do rebanho pois
proprietários terâo oportunidade perfurar poços e
adquirir rações. Sãudações atenciosas. João Hudson Carneiro Saraiva Presidente FACIC Federação
das Associações do Comércio, Indústria e Agrope-cuâria do Cearâ.
Sr. Presidente, este telex fiz questão de ler para que
cqnste dos Anais do Senado Federal, por conter este ape-IÕ dramático às autoridades monetárias brasileiras.
Sei que o Brasil está em dificuldades econômicas, difiCUldades estas :-- cr~io -:- maiores talvez que as do N ardeste. Mas o que des_eja seu signatário é que se dê ao homem do campo uma parcela de recursos para a perfuração de poços e comp_ra de rações para o ga~o. Acho
que isto é uma coisa 11umana e natural, partindo de um
setor carente que V. Ex' conhece, que contribui para a economia do nosso Nordeste.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR./TAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 18-5-<13 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Depois da aula do nobre Senador Murilo Badaró,
quero aproveitar a última expressão de S. Ex' quando falou em transitar em julgado.
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Para não dei~ar que -isSo aconteç-a, em relação ao depoimento, oi:rteril aquí prestado pelo Ministro do Plane-'
jamento, eu gostaria, jâ que não me foi Possível ontem,
por ato de arbítrio de S. Ex' e face ao Regimento, colocar nos devidos termos, minhas afirmaçõeS ao Sr. Minístro.

Mas, veja, Sr. Presidente, a primeira observação que
frz ao Dr. Delfim e a fiz vis-a-vis, quan-do-reaTirmei um
conceito que tf:nho expressado não apenas no plenário
do Senado, mas, -inClusive; nas prãças -pllblicas do meu
Estado de Minas Gerais, nos COmícios, quando me referi
à famosa Ferrovia do Aço. E em seguida, Sr. Presidente,
vou mostrar uma documentação que S. Ex•, Sr. Ministro
do Planejamento, piecisava conhecer.
Voltando à Ferrovia do Aço, Sr. Presidente, recordo~
me que aqui nesta Casa, tão logo o Presidente Geisel a
prometeu ao povo brasileiro, dizendo que ela seria reali~
zada em míl dias, nós, -da Oposição, e particularmente,
na época, o Senador Roberto Saturn1n0 e-eu,-tivCJrióS a
oportunidade de mostrar que isso não iria acontecer.
Já naquela época, Sr. Presidente, Srs. Senadoi-es, mos~
trãvamos nós que não havia nenhum estudo de via~
bilidade técnica, e nenhum estudo de viabilidade econd~
mica para a: Ferrovia do Aço. E a prova disso, a Nação
brasileira conhece e em particular o Senado da Repúbli~
ca. A Ferrovia do Aço fo"i se arrastando, se arrastando, a
um custo, Sr. Presidente, que, hoje, eu duvido até que o
MinistrO do Planejamento conheça. Também, naquela
ocasião, Senhor Senador, demonstrava eu ao Senado
que, um País sem reCUrsOs, ou- Coin escassez de recursos
como o Brasil, seria muito mais fácil proceder à remodelação da Linha Centro cta antiga Central do Brasil, do
que investir numa obra como a FerroVia do Aço.
Mostrava eu, Sr. Presidente, o que mostrei na última
campanha eleitoral no meu Estado; -que teria sido muito
melhor que o Governo Federal- esses bilhões e bilhões
de cruzeiros que foram lançados na Ferrovia do Açopoderia ter gerado mais empregos em terras montanhosas e ter aplicado melhor, socialmente, esses recursos. O
Sr. Ministro do Planejamento não atentou para esses fatos. E naquele sentido que jâ caracteriza bem o Ministro
do Planejamento, da ironia do deboche, chegou a dizer,
depois que desci da tribuna, que se sentia feliz com o pa~
triotismo do representante mineirO, que era contra a Fer~
rovia do Aço. Como a tentar dizer, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que o Senador por Minas Gerais era, só agora, contra a Ferrovia do Aço. Mas foi com essa argumentação, Sr. Presidente, foi combatendo o modelo econômico imposto pelo Ministro do Planejamento à sociedade brasileira, é que o pOvo de Minas_ Gerais IDe reconduziu ao Senado da República, me permita, Sr. Presidente, a modéstia, por uma expressiva votação.

Há patriotismo sim, Sr. Presidente e -Srs. Senadores,
talvez não haja patriotismo, sim, por parte do Sr. Minís~
tro do_ Planejamento, em que S. Ex' tenta utilizar o seu
cargo, utilizar o Regimento da Casa e se esconder atrás
do biombo da inverdade, da mentira e da meledicência.
Ao contrário, Sr. Presidente, do debate que tivemos hoje
com outro Ministro de Estado, este sim, Ministro com~
petente, Ministro cavalheiro, Ministro qae::sabeiespeitar
as posiçõeS- daqueles -que estão aqui repr-esentando a -o~
posição brasileira, que é o Ministro dis Relações Exte~
riores. Este outro, que esteve aqui ontem,- este é autori~
tário por exece{êncía, filho do autoritarismo e mantên o
seu autoritarismo na ordem econômica.
Já que não pude dizer, ontem, ao Ministro do Planejamento que era e sempre fui Contra a Ferrovia do Aço, e
se ele, por exemplo entregasse esses recursos a mim, Sr.
Presidente, ou ao_ Governador de Minas Gerais, nós
teríamos aplicado melhor eSs-es recursos, mais social~
mente, com mais empregos. E muito mais, Sr. Presiden~
te, lembrávamos nós na campanha eleitoral o viadutoisso é para mostrar os erroS da política interna do Governo, não apenas em relação ao petróleo - que foí cons~
tuído nas proximidades de Belo Horizonte, o chamado
viaduto da Mutuca, milhões e milhões de cruzeiros lâ foram lançados, Sr. Presidente, e bastaria- como eu disse
do palanque - af sim, do palanque que, às vezes, o Se-
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nadar Murilo Badafó não gosta- que o Goveino Federal olhasse ao redor de Belo Horizonte e verificasse que
há mais de 400 mil pessoas que vivem afastadas dos benS
da civilização e da cultura,
Então, saiba o Sr. Ministro do Planejamento, já que
não me permitiu ontem, num debate mais franco e mais
aberto, que não é de hoje que sou c_ontra a Ferrovia do
A.ço. Há muito tempo digo que esta ferrovia foi construída sem planejamento, foram dadas ordens de serviço aos
empreiteiros que enriqueceram, talvez, algumas empresas construtoras em detrimento aos escassos recurssos do
País.

O Sr. Virgilio Távora- Eminente Senador, vamos ao
aparte.

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•
O Sr. Virtl1io Távora- NãSJ foi com flores que o Sr.
Ministro do Planejamento, Onteffi, foi recebido por ai~
guns dos membros do Senado. S. Ex' a meu ver tevepermita~ me a franqueza- atê muito Jair play na reSpoS~
ta a algumas das contumalias que lhe foram lançadas.
Com ioda sinceridade. Mas no caso em espécie, -que V.
Ex• fala, porque o prazo estava estouraáíssimo, em- matéria de tempo. Mais ainda; quero lhe dizer que soU-insuspeito para falar, porque o único dos debatedores que
respeitou o prazo - e ao contrário, porque faço sempre
aferição cronométrica- que pelo Regimento lhe é dado,
foi justamente o Vici::-Lider que está falando a V. Ex•,
que foi o primeiro daqueles que ocuparam a tribuna.
Feita essa ressalva direi a V. Ex', primeiro: a Ferrovia do
Aço não foi feita em governo ao qual serviu o ilustre Mi~
nistro do Planeja!Jlento. Ao contrâiiO; for Começada a
ser executada no governo seguinte ao dele.
O SR. ITAMAR FRANco-::..... Ex' Aí V. Ex• vai permitir a primeira intervenção, cortandO um pouco O seu
aparte.
O Sr. Virgl1io

Tá~·ora

-

Pois não.

O SR. ITAMAR FRANCO- A Ferrovia do Aço foi
prometida pelo Presidente Gaisel em mil dias. Toda a
Nação conhece essa famosa ...
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que custaria menos, inas que daria, pelos cálculos das diferentes empresas consultoras que fizeram exame de préviabilidade da obra, um rendimento muitíssimo menor
do que a da chamada Ferovia do Aço. Se V. Ex• tem boa
i~ffibrãnça deve estar recordado, e bastante, dos pontos
de cantata que tinha a oPinião da Vice~liderança, na é-poca, principalmente com Roberto Saturnino a esse respeito; que, talvez, tivesse sido mais prudente iniciar pelo
molhoramento, pelo, podemos dizer, pelo melhor aproveitamento, pelas retificações que se fizessem na chama~
da Linha Centro existente. Mas à época, as empresas de
assessoria que tinham sido, pelo Ministério, contratadas
para tal, à época Ministro -desculpe sempre repisar à
épõca- então, se V. Ex' desejar um melhor português,
o Ministro Dirceu Nogueira, condenavam a solução da
retificação do alargamento e do melhoramento da Linha
Centro. Essa "é a verdade, Não foi Do teritpo do Ministro
Delfim Netto.
SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio Távora,
eu não estou aqui colocando se foi no tempo do Ministro
do Planejamento. Em absoluto. Estou colocando a mi·
nha .posição perãnte o Ministro do Planejamento, on~
tem, que não me deixou complementar meu pensamento.
O Sr. Virgz1io Tdvora- Eu, permitindo, coloco a po~
sição do Ministro perante V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja V. Ex• que eu não
estou discutindo ~e o Ministro foi a favor ou contra, nem
sei se o Ministro sabe o que é a Ferrovia do Aço. Não es-tou dfscutindo isso aqui. Estou discutindo é a minha posição que foi vis-à~ vis com o Ministro que não é uma po~
sição de tribuna, não. ~uma posição que tenho defendi~
do aqui, V. Ex' vai me fazer justiça. - Quem levantou,
em primeiro lUgar, aqui, quem deveria fazer a retificação
da Linha Centro, fui eu, neste plenârio do Senado. Então
não estou discutindo se o Ministro apoiou ou deixou de
apoiar. O que estou colocando ...

O Sr. Virgl7io Tdvora - Não foi nem na época dele.

O Sr. Virgl1io Távora -......:.-n Presidente, - veja- bem o
que V. Ex• está afirmado - Geisel.

O SR. ITAMAR FRANCO - ...é que o Ministro
V. Ex• vai me permitir a expressão. Eu -ia dizer
--uma expressão forte, mas vou ...

O SR. ITAMAR FRANCO --E pergunto a V. Ex•: o
Ministro Delfim Netto era o quê? do Presidente Geisel.
Não er:1 seu Ministro do Planejamento; mas ele exercia o
quê?

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou me conter, senão
a gente perde um pouco aquela ...

O Sr. --Virgl1io Távora -

Era Embaixador em Paris,

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• estãmeconduZindo exatamente aonde eu quero.

O Sr. Virgílio Távora -

Justamente. Então vou con-

duzir V. Ex•

Ü. SR. ITAMAR FRANCO- Quero prq'var que esse
Mi~fstio que ã.í está era Embaixador em ?aris._
O Sr. Virgílio Távora··_:: A época coube justamente ao
átual VíCe:.Uder, em discussão cOm seu colega Roberto
Saturnino •..
--O SR. ITAMAR FRANCO- E conosco.

O Sr. Virgflio Távora~ ... _e com-V. Ex•- primeiro
os ausentes, é regra de educação- e com V.
Ex• justamente para defender aquilo que não havia co~
meçado a executar no Governo Médici - saia das nu~
vens- justamente o Presidente Mêdici do qual era Ministro da Fazenda, como os Senhores afirmam aqui, todopoderoso o atual Ministro do Planejamento que, naquele tempo, era Ministro da Fazenda. Pois bem, havia a
discussão sobre época de recursos fáceis, diga-se da pas~
sagem, época de recursos abundantes, diga~se de passa~
gem, entre o restabelecimento da chamada Linha Centro
coloc~mos

~e

O Sr. Virgl7io Távora -

Contenha~se.

O Sr. Virgr1io Távora ......:. Altitude.
O SR. ITAMAR FRANCO- ...altitude que deve ter
na tribuna parlamentar,
O que quero colocar ê que o Ministro, zombeteira~
mente, quis mostrar que um representante de Minas era
contra a Ferrovia do Aço. S. Ex• não estava descobrindo
um mistério. Eu sempre fui contra. Nos-palanques, ftz,
há POuco tempo, ~-debate em Belo Horizonte, com a
preseriça do Senador Murilo Badaró e com outros ilustres nomes, inclusive com a presença do atual Governador de Minas Gerais, com alguns economistas, quando
c~loquei frontalrilente a minha op_osição com relação à
-FerrÕvia do AçO~ que ninguém em Minas Gei'aís -desconhece. Continuo afirmando aqui, Senador Virgílio Tãvora. E não quero entrar em detalhes de ordem _técnica,
porque estou conversando com um engenheiro e seria
muito fácil falar em raios de curva, tangente, etc, não
quero colocar isso aqui. ..

O Sr. Virgflio Távora- Velocidade, média ... Vamos
embora.

6 SR. ITAMAR FRANCO- ..-.mas COnfiriuO lifir~
mando, foi um erro fundamental, um erro de política in~
terna em relação ao meu Estado. Se o GOverno tivesse a~
plicado na linha centro da Central do Brasil, a sua retifi~
caçãó, Minas Gerais teria hoje muito mais recursos para
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aplicar socialmente em outras obras, gerando muito
mais empregos.
Era ísso e esta tem sido a minha posição clara, não ~
penas uma oposição vi,s..à-vis com S. Ex• o Sr. Ministro
do Planejamento. Portanto, não adianta aizer- e ele insistiu depois, sabendo que não poderíamos aparteá-loda atitude patriótica. Patriótica sim, porque apan·ta:ill-os
os erros e mostramos- o que não tínhamos a obrigação
-como o Governo poderia ter aplicado na minha Capital, no meu Estado, melhores recursos.
Hã pouco citei outros exemplos à V, Ex• Para tirar
uma curva da BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de
Janeiro, bilhões de cruzeiros foram gastos. B!i.Staria que
o Governo Federal, que jogou dinheiro e mais dinheiro
na campanha eleitoraJ, olhasse as favelas que lá estão em
Belo Horizonte, desse assjstência aos 400 mil indivíduos
- como eu disse- que estão marginalizados na capital
do meu Estado.
O Sr. Virgl7io Távora- _Isso também é culpa do Mi·
nistro Delfim'?
-

O SR. ITAMAR FRANCO -Não estou culpando,
por enquanto, O Ministro Delfim em nada. Coitadol
Esse homem não é culpado de nada neste Pais. Esse homem é o meu santo.
O Sr. Virgt1io Td~·ora __;Não é um santo, mas que esse
homem é absolutamente injustiçado, o é. a minh_? opinião.

e

O SR. ITAMAR FRANCO- Não estamos fazendo
nenhuma injúria ao Ministro do Planejamento, em absoluto, porque costumamos levar o debate como sempre levamos com V. Ex•, sempre com o maior respeito e com a
maior cordialidade....
O Sr. Virgílio Távora por esses 8 anos assim.

Vamos ver s_e continuamos

O SR. ITAMAR FRANCO - Desde que ·cheguei a
esta Casa, em 1975, V. Exf sabe que seinpre foi um prizer debater com V. Ex• a quem recoflheço, dentre os elementos do PDS, como um elemento de combate, um elemento assíduo, um elemento inteligente e que leva a sério
as funções que exerce no Senado da República.

S. Ex•, inclusive, respostas ao Decreto n9 2.012, que é o
problema do funcionalismo público - que documentos
foram assinados no Brasil e enviados para Washington,
quando eu dizia que era exatamente o contrârio, foram
enviados de Washington para o Brasil, sem assinaturas.
E aqui ~ai, ago_ra com a minha responsabilidade e com
o meu mandato de Senador pelo Estado de Minas Gerais. - C? documento está aqui, Sr. Presidente.-~ Como
-disse o Sr. Ministro do Planejamento, este documento
foi es~rito aqui no Brasil, e foi escrito em inglês, porque a
autoridade amerü:ana não sabe português.
Sr. Prêsidente,- seria muito interessante, seria até cómico se não fosse o assunto da maior seriedade, que o Minis-tfõ do Plailejamento do Brasil pegasse uma máquina
de C!lCrever e escrevesse a ele mesmo em inglês - não sei
se 3Tinpfe"nsa vai regiStrar istO,- em papel do Governo
americano, conforme tenho aqui.
Não possO aci-editar que o Ministro do Planejamento
do Brasil escrevesse ou mandasse sua secretária escrever
a ele mesmo, em inglês e em papel do Governo dos Estados Unidos; não posso, Sr. Presidente, não consigo, a
minha inteligência não vai a tanto. E a prova está aqui,
documento enviado ao Congresso Nacional, sob o carâter de confidencial sem ser confidenciaL Se for, aasumo a
responsabilidade desta divulgação, para que conste do~
Anais do Senado da República. Um documento com o
timbre do tesouro americano, dirigido, e aqui diZ, ao honorável Emane Galvêas. Imagine agora o Ministro
chamando~se de honorâvel, e em inglês Sr. Presidente.
_Dirigido ao honorável Ernane Galvêas. Não vou traduzir todo o documento, porque seria ...

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, só um pequeM aparte, porque não estou entendendo. Dirigido ao
honorável Minislro_Emane Galvêas. Haveria de ser em
papel brusileiro. Tinha de ser do outro governo ou do
FMI, ou conforme o caso, deve ser do Secretário de Es-_
tado que está assinando. Só poderia ser do outro governo para o Governo brasileiro, e então no papel dele.
O .SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado Ex•,
muito obrigado.
Eu só podia esperar essa inte~v~nç_ão de V. Ex•, porque é um homem sério. Foi o que disse ontem.
O Sr. Virgílio iávora -

E não estou negando ...

O Sr. Virgl'lio- i'ávOi-a --E que gosta de respeitar jUsta:.

mente os adversárTos, não os considerando inimigos.
Apesar de adversários, muitas vezes amigos.

O SR. ITAMAR FRANCO porque conheço V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Virgílio Távora, eu precisava fazer a primeira colocação ·ao Minis·
tro do Planejamento. Ele pode dizer a Deus, ao mundo e
ao meu Estado que o Senador Itamar Franco, representante de Minas Gerais, ê contra a Ferrovia do Aço. S.
Ex' diz que vai me atender .• ~ pena que ele não atenda
dando-me os recursos que foram aplicados nessa Ferrovia e que ainda vão ter de ser aplicados, para que eu pudesse melhor gerar recursos sociais para o meu Estado.
Agora Senador Virgílio Távora, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, vem a parte mais séria, mais grave, a que não
se leva em consideração ao que diz, às vezes, um Senador
da tribuna do Senado. Há pouco conversava sobre isso
com o Senador Fábio Lucena. Essas coisas não são registradas Sr. Presidente, não interessa o registro dessas coisas. elas passam despercebidas, talvez porque a tenha
dito pobre representante do Estado de Minas Gerais.
Sr. Presidente, ontem o Ministro não me permitiu
apartear. Hoje, vai me permitir OSenadOr Virgílio ~ávo
ra. S. Ex~ fugiu à verdade e quis, mais uma vez, menosprezar a opinião do Senador da República, e quis, mais
uma vez, iludir a opinião pública. Faço aqui, com responsabilidade, quebrando sigilo do documento, e jogo
meu mandato na quebra desse sigilo, Sr. Presidente, porque é preciso que seja feito, é preciSO quC a Nação conheça realmente alguns meandros que se passam nos
acordos firmados entre autoridades brasileiras e autoridades estrangeiras.
Quando eu disse, ontem, ao Sr. Ministro do PlaneJa~
menta - e tive de me retrair porque, primeiro, me negou

O Sr. Virgr1io Távora -afirmando.

E não Poderia negar

Não estou negando, estou

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas onteril O Sr. Ministro afinnou o contrário. S. Ex• disSe que este doeu~
menta foi daqui do Brasil para lá, o que não ê verdade.
-E aqui está, Sr. Presidente, o documento do tesouro
americano, dirígido ao Ministro da Fazenda do,_'Brasil e
:ao·Mister Carlos Langoni, Presidente do Banco Central,
um do_cumento em inglês. Mas af, o que afirmei e reafirmo agora, com a documentação que mostro ao Senado
da República, sob a minha responsabilidade, documento
enviado ao Senado da Reptíblica, um documento envia·
do pela autoridade americana.
E aqui está, Sr. Presidente, enviado pela autoridade
americana~ Yóu apenas tentar, daqui a pouco, traduzir o
que diz o seu último parágrafo. Documento enviado pela
autoridade americana sem a sua assinatura, masjâ com a
assínatura e o acordo das autoridades brasileiras.
Isto, Sr. Presidente ...

O Sr. VirgUlo "Távora- Permita V. Ex•, agora, depois
dessa catilinária toda?

'o SR. rf AMAR FRANCÚ- Agora sou eu quem está desconhecendo V. Ex• Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Virgr1io Távora- Não vou abordar nenhum co~
-meõtário, apenas vou ler o que o Sr. Ministro Delfim
Netto disse.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Sr.
Ministro vai falar, V. Ex• poderá contestar, se houver alguma questão que V. Ex' deseje contestar, mas
S. Ex' não permite apartes.
O SR. ITAMAR FRANCO - Vou aguardar,
Excelêncía respeitando o Regimento.

Li este início, apenas para dar coerência ao que vem a
seguir.
O SR. DELFIIvf NETTO- Qualquer documento como esse, em algum instante, alguém assina inicialmente, não significa que foi assinado arbitrariamente, que.a outra parte não saiba do que se trata, o
_que seria um grande absurdo. Suspeito que esses doCUDJÇ:JJJ,QS tenham sido assinados no Brasil, redigidos no Brasil e depois: levados por um portador,
para receber a assinatura da outra parte. ~ ex:ata~
mente o oposto do que supõe V. Ex•, a outra parte é
que recebeu o papel jã assinado, para que o assinasse também. É exatamente o contrário. O fato de estar sendo redigido em inglês é simplesmente uma
contingência de que, possivelmente, o Sr. McNamara não-pUdesse ler português, mas não tem nenhuma
dificuldade maior.
O SR. ITAMAR FRANCO- Suspeita o Ministro.
O Sr. Virgl1io Távora- Então, V. Ex• está afirmando,
eu estou restabelecendo exatamente o que disse.

O SR. ITAMAR FKANCO - Senador Virgílio Tãvora, eu é que estou agora desconhecendo V. Ex• V. Ex•
vai me permitir.
O Sr. Virgl1io Távora- Então, hoje, nós dois, estamos
nos desconhecendo.

0 SR. ITAMAR FRANCO- SuspCita, o Ministro.
O Sr. Virg11io Távora- Mas, foi o que ele disse. Aqui
estão as notas taquigráficas, que estou lendo.

O SR. ITAMAR FRANCO- Por que não perm~tiu
ao Senador mostrar, Senador Virgílio Tâvora'? Então,
mostrO eu hoje aqui. Já não é mais suspeição, Sr. Presi~
dente. É o documento verdadeiro, não assinado. Não foi
escrito aqui no Brasil. Porque seria inconcebível, como
eu disse, que o Ministro fosse escrever para ele mesmo.
O Sr. VirgíÍio Távora - Ele se referia ao documento
no qual continha as nossas assinaturas, não um doeu~
menta a nós enviado.

O SR. IT~AR FRANCO- Exatamente. Esse documento contém as assinaturas do Mínistro Ernane Gal~
vêas e do Presidente do Banco Central. Estão aqui as assinaturas, e não hã a assinatura do homem do governo
americano.

O Sr. Virimo Távora - Eminente Senador, são dois
documentos a que V. Ex• está fazendo referência.

O SR. ITAMAR FRANCO --Não, trata-se apenas
de um documento. Passo às mãos de V. Ex•
O Sr. Virgflio Távora- Gostaria de ver. São dois documentos diferentes.

O SR. ITAMAR FRANCO- Apenas um documento por enqua_!}to, Senador Vi.rgfli9 Tãvqra. Por enquan-to, é um dqçiJJ)1ento só. Anexo a esse documento ê que
ainda vem isso aqui, que é swap agreement, que veio anexo à carta. Nem estou-m~. referindo, aind_a, ao swap
agreement. Estou-me r~;ferindo a este documento. Aqui
estã para que V.-Ex• e os Srs. Senadores verifiquem. Este
documento veio de W ashíngton, sem a assinatura da au-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

7038 Sexta-feira 27

to rida de que é o Sr.- McN amara que o Senador Virgflio
Tâvora conhece bem.

O Sr. Virgaio Távora- Estamos de acordo. Conheço~
o bem. Nunca tive negócios com ele. Mas, através do
Governo do Estado, o qual exerci durante muito tempo,
várias vezes, tive grandes brigas com ele.
O SR. ITAMAR F~ANCO- Não houve nenhuma
insinuação a V. Ex•
Mas, veja Sr. Presidente, está em branco a assinatura
do Sr. McNamara. Em branco, um de acordo d
tro da F~enda do Brasil, e do Presidente do Banco Central. Dessa forma, esse documento é enviado a W ashington, novamente, e ao Congresso Nacional. Estas Sr. Presidente, Srs. Senadores, as observações que eu queria
complementar, e que não me foi possível, ontem, dizer
ao Ministro do Planejamento da República Federativa
do Brasil: Primeiro, colocando a minha posição bastante
clara, em relação à famosa Ferrovia do Aço. Em segundo lugar, para mostrar, Srs. Senadores, que é isso o que a
Nação brasileira precisa conhecer. Não é aquilo que o
Ministro disse no seu arrazoado apresentado ao Senado
da República, que a velocidade dos entendimentos não
permite que a opinião pública acompanhe. A sociedade
brasileira, há muito, Sr. Presidente, não participa da ordem econômica e da ordem social deste País, sequer nós,
Congressistas, temos conhecimento de doc.umentação
como esta, só enviada quando um Senador, o Senado ou
a Oposição descobrem que ela precisa ser enviada ao_
Congresso Nacional. E basta dizer, Sr. Preside_nt~. que o
chamado Plano 3 e Plano 4, assinados com o FMI, o Senado da República desconhece, quanto mais a pobre
opinião pública deste País - pobre, não para nós, mas
para o Governo qUe não a respeita e não a quer participando ...
O Sr. Virgt1io Távoiii::..:. Os Projetas 3 e 4 não têm assinatura, eminente Senador. Por favor, eles não têm assinatura. Somente os Projetas I e 2 é que têm.
O SR. ITAMAR FI~.ANCO- V. Ex• não entendeu.
Eu não estou falando em assinatura. V. Ex•, talvez, conheça o 3 e o 4, que são do Governo. Eu não os conheço,
nem o Senado os conhece. Oficialmente, nós não conhecemos nem o 3 nem o 4. V. Ex• conheçe?

O Sr. Virgz1io Távora- Eminente Senador, nós vamos
dedicar uma sessão pãra "isSO. Cuidei para que estivesse
isso lidO e relido, mas sem abusar da complacência, vamos todos esmiuçar esses projetas. Vou adiantar a V.
Ex• que o Projeto 1 e o Projeto 2 são objeto justamente
de assinaturas e os Projetas 3 e 4 são entendimentos interbancários que não comportam assinaturaS.
O SR. ITAMAR F~NCO ~-Mas ninguém estã falando em assinaturas detes documentos. Estou falando
por enquanto, desta assinatura aqui. Dos outros, eu nem
sei se têm ou não, não os conheço, nunca os vi. Não vou
adivinhar, e V. Ex~ vai me p-ermitir, eu não consegui materializar, não os tenho nas mãos. Agora, este aqui eu
posso afirmar.

O Sr. Fábio Lucena -

V. Ex• me permite?

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não.
O Sr. Fábio Lucena - Senador Itamar Franco, isso
ciue V. Ex• exibe ao Senado é um atestado cristalino, evidente, claro·, indiscutível, de que a soberania na_cional está, de fato, alienada e que as decisões sobre a economia
interna do País são tomadas por todo mundo, menos
pelo Governo e pelas autoridades brasileiras. Imagine V.
Ex• que isso aí é uma aceitação tácita de imposições vin~
das de fora. As nossas autoridades assinam aquilo a que
estão forçadas a assinar; assinam o que lhes mandam assinar,--pãta-atcíidct às exigências c às impõsiçócs desses

400 bancos a que alude o Ministro do Planejamento no
relatório que encã.minhou aos Senadores. A imposição
desses 400 bancos no que pertinc a esses contratos que a
Nação não conhece e cujo desíecho está caUsando patêmica dentro do próprio Governo, a ponto de ter acarretado a demissão do próprio diretor da CACEX, Sr. Benedito Moreira. Por outro lado, alega o Senador Virgílio
Tâvora que os Projetas 3 e 4 não necessitam de assinaturas, quando sabemos, pelo que a imprensa publica - a
propósito o Correio Braiziliense. que faz um excelente estudo sobre os quatro projetas do domingo transato sabemos que os Projetas 3 e 4 visam exatamente ã buscar
depósitos em diversos bancos estrangeiros para agências
do Banco do Brasil no exterior, a fim de que se evite que
o Banco do Brasil fique a descoberto, como, várias vezes,
já fico_u pelo menos na praça de Nova Iorque. E pasme
V. Ex'; em recente domingo, publica o O Globo a seguinte informação: Foi necessârio que o Presidente daRepública o Presidente João Figueiredo, telefonasse para o
Presidente Reagan, nos Estados Unidos, a fim de que o
Presidente Reagan autorizasse o Banco Central americano· a lastrear o Banco do Brasil em Nova Iorque. Veja V.
Ex' a que ponto chegou a nossa outrora tão alcandorada
soberania. E: preciso que o Presidente da República telefone para o chefe de um Estado estrangeiro, a fim de que
o Banco do Brasil tenha os seus fundos lastreados e não
emita cheques sem cobertura, cheques sem fundo. Isso é
muito triste e mais triste ainda é a alegação do Líder do
Governo de que acordos, tratados, contratos -;- mais
precisamente, na linguagem bancária - contratos com
bancos estrangeiros, como são os casos dos Projetos 3 e 4
-aliás o Projeto 4 não visa mais nem a um jumbo e sim
a um empréstimo skylab, que é uma coisa muito superior
e que ninguém sabe o que é. :e. estranho que se afirme
aqui que um contrato, numa operação bancária, que é,
necessariainente, um acordo entre duas partes, dispense
assinatura. Isso é muito estranho. b uma afirmativa muito estranha e que, de fato, só estranheza pode causar ao
Senado Feperal.
O Sr. Virgl1io Távora- Eminente Seriador, dentro daquela esportivídade dos nossos debates, permita-me responder, pois fui citado nominalmente.

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex• e, em seguida, responderei ao Senador Fâbio Lucena.
O Sr. Virgl1io Távora- Já sei que a hora já está esgo~
tada, mas, serei bem breve. Disse aqui e repito: assinaturas existem, documentos existem para os Projetos I e 2.
Comecemos pelo mais controvertido: o Projeto 4 é justamente um compromisso interbancário, (J.ue é o mais difí~
cil está se tornando, justamente de depósito de bancos
estrangeiros como sempre nós, aqui, dentro do País, fazemos de um banco que toda a noite pega over nlght. por
exemplo, e que ninguém acha que o Banco está bom ou
ruim por isso·. o Projeto 4 é um compromisso interban~
cário; não tem nada a ver com o Pais e o Projeto 3 é linha
de financiainento para as importações e exportações feitas. Então, não é como os Projetas 1 e 2, que são empréstimos tomados, que são justamente lançados para satisfaçãO de dívidas prementes do Governo. São coisaS completamente diferentes, mas atendo ao pregão de V. Ex•S
e justamente cuidei que era do conhecimento de todos os
Srs. Senadores o teor de toda essa sistemática dos chamados Projetas 1,2,3 e 4. Comprometemos, na próxima
semana, estar aqui, com a sua presença e fazer a dissecação de todos esses projetas, do_obtido e do não obtido.
Desculpe-nos a intromissão.

O SR. ITAMAR

F~ANCO

-Sr. Presidente, se V.

Ex• me dá um minuto para terminar, quero responder ao
Senador Fápio Lucena. Mas, sei que o Senador Ala varo
Dias gostaria de usar apalavra. Então, solicíto a V. Ex• a
prorrogação da sessão, pelo menos, por mais 20 minu-

tos.
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O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Lembro ao
nobre Senador que os Srs. Senadores estão convocados
para uma sessão aprazada para as 18 horas e 30 minutos.

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, sem
querer discutir com a 'Mesa, normalmente, às vezes,
prorrogações de 15 a 20 minutos, as sessões do Congresso poderiam ser alteradas em função da Presidência de
V. Ex• Fica, então, a critério de V. Ex.• de atender ou não
a nossa sugestão, aprovada pelo Plenârio dQ Senado.
Como V. Ex• não se manifesta, Senador F_ábio Lucena, V. Ex• tem razão. E uma tristeza, à medida em que se
consegue ter às mãos esta documentação.
Veja V. Ex~ que se Concede ao BIS o direito de ele arbi~
trar os juros e, mais ainda, Senador Fábio Lucena,
permite-se ao BIS que vá ao Fundo Monetário internacional e retire de lá as cotas que o Brasil terâ direito.
V. Ex• fala e aqui se costuma muito falar em soberania, falar na defesa do patrimônio nacional e, ontem,
ainda V. Ex.• lembrava que o Congresso Nacional tinha
que estar presente...
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Consulto ao
Plenário sobre o requerimento de prorrogação, pelo prazo de 15 minutos, da presente sessão, do nobre Senador
Itamar Franco.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, vou
usar apenas mais 3 minutos, para permitir ao Senador
Alvaro Dias, que use também da palavra.
Mas é isso, Senador Fábio Lucena. E o que nos entristece é quando trazemos documentos como este, quando
nos aprofundamos nesse estudo e estudamos, tem que
ver o Inglês, às Vezes tem dificuldades na tradução porque são termos técnicos, encontramos um Ministro de
Estado do Brasif fazendo brincadeira, querendo ser jocoso, querendo debochar da posição 'de um representante
do povo. S. Ex• acha que é fácil ser eleito, às vezes, por
um Estado, como o meu. :e. tão fácil, talvez, para S. Ex.•
passar um sábado e um domingo em Nova Iorque. S. Ex•
não sabe o que ê buscar os votos num Estado da dimensão do meu e n-o-de V. Ex•, Senador.~ por isso que eles
podem brincar conosco, podem, porque, aí, nós e que somos mal-educados, nós que não respeitamos os Ministros de Estado dO Brasil, quando é o contrário. Quando
eles se fazem respeitar, como se fez hoje, respeitar o Ministro das Ralações Exteriores do Brasil, mesmo, às vezes, discordando, mas, como eu disse, um homem sério,
um homem competente, um homem que honra o Ministério- das Relações Exteriores, nós da Oposição, aí sim,
mandamos flores a esse Ministro, porque eles sabem debater, eles sabem das dificuldades que passam os homens
da Oposição para ter em mãos certa documentação. E é
por isso, nobre Senador Fábio Lucena, que às vezes temos que nos arriscar a revelar essa documentação. Não
que a imprensa publique ou deixe de publicar, mas naquela esperança -de um dia, quem sabe daqui a trezentos
anos, alguém hã de folhear os Anais do Senado da República e hã de encontrar o nosso pronunciamento, o
pronunciamento de V. Ex' e o pronunciamento de tanta
gente que eu vi aqui~ nas horas mais difíceis, como o do
Senador Paulo Brossard, naQuela tribuna, alguem, um
dia, há de ver isto e há de verificar, sim, Senador Fãbio
Lucena, que nós, nós somos Patriotas. Talvez, o Minis-tro fale o patriotismo dele entre aspas, mas nós agimos
com patriotismo, com seriedade e, na tentativa de cum~
prir com seriedade a delegação que o Estado ·de Minas
Gerais me deu, graças a Deus, pela segunda vez.
Registro, assim, Sr. Presidente, esses documentos, nos
Anais do Senado da República, com a minha responsa~
bilidade de Senadõt pelo Estado-de-Minas Gerais. Ctc:io
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que, assim, respondo o que não pude fazer ontem ao Ministro do Planejamento do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem/)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:
November 29-, 1982
The Honorable Ernane Galveas
Minister of Finance of tfi"e Feci.erative
Republic of Brazil
and
Mr. Carlos Geraldo Lagoni
President of the Central Bank of Brazil
Gentlemen:
This Jetter sets forths the mutual understandings of the

Is this Jetter cçrrectly sets forth your understandings
conc_erning the matter disc1..1ssed above, kindly sign it in
the places indicated below.
Sincerely,
R. T. M cnamar
Government of the Federative
Republic of Brazil
By: Ernane Galveas
Central Bank of Brazil
By: Carlos Gerqldo Lagoni
SWAP AGREEMENT
between
UNIJED STATES TREASURY AND

Government of the United States of America, the Go·
vernment of the Federative Republic of Brazil (The
..Brazilian Govcrnment") and the Central Bank ofBrazil
(The "Bank") pursuant to Which the Government of the
United States of America, the Central Bank of Brazil
and the Goernment of the Federative Republic of Brazil
will enter the Swap Agreement for drawing facilities aggregating not more than four hooondred fifty milion
dollares ($450,000,00), ~ cõpy Ofwhich is attached here-

CENTRAL BANK OF BRAZIL

1. The Brazilian Govei'il.iriCnt will apply for and-have
in place not later than February 1, 1983, an Agreement
with the International Monetary Fund (The "IMF") on
an economic adjustment program. "I:his program Will
enable Brazil to qualify for drawings under the IMF's
Extended Fu,dn Fapility and for drawings totalling the
equivalent of SDR 920 million under the IMFS's Compensatory Financing Facility.

I. The United States Treasury Exchange Stabilization Fund, with the Federal Reserve Bank ofNc:w York
acting as Agent, is prepared to extend to the Central
Bank of Brazil (i'he "Bank") with the Government of
the Fe~erative Republic of Brazil (The ..Government")
_as Guarantor qf the Bank, drawing facilities aggregating
itot more than four hundred fifty million dollars
($450,000,000) on a covered 6asis in the forrri of Braziliari àuiiirofUnited States dollar swaps. Drawing under
-th!S Agi-eement-shall be liquidated no la ter than February 1, 1983, or on the effective date of the Government's
right to draw under a compensatory financing facility arrangement with the Internacional Monetary Fund, more
than the equívalent of 50 percent of Brazil's quota in the
I ntefnaCiOn·al Monetary Fund, whichever occurs first.
This Agreement will become effective November 29,

2. The Brazilian Government will apply for ali drawings under the Compensatory Financing Facility for
which it fs.eJigible and anticipates that, in addition to the
drawings referred to in the Swap Agreement of October
27, 1982, it will be eligible to receive a second drawing in
an amount not less than the equivalent of four hundred
fifty million (1450,000,000) by February I, 1982.
3. The Bank intends to utilize the Brazilian Government's second drawing on the Compensatory Financing'
Faciltity immediatety to liquidate outstanding drawings
under this Swap Agreement.

II. Drawings under this Agreement may be used in
execution of transactions to forestall ar counter disorderly financial m_arket conditions. The rate of ex.change
appHed to each drawing shall be applied to its Jiquidation. This rate shall be based upon the sct rate as agreed
between the two parties at the time the drawíng is arranged.
III. Proceeds of the drawings will be employed a~
follows:
A. The United States dollars are to be credited to a
Special Account at the Federal Reserve Bank of New

to.
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York in the name of "Central Bank of Brazil, Special
Account Nõ. 4'' under Cable Advice. To the extent that
these funds are not required immediately for paymcnt,
the Bank will authorize the Federal Reserve Bank of
New York to debit Special Account No. 4 and place the
amount of United States dollars in question in a nontransferrable United States Treasury Certificate of Indebtedness, which the Secretary ofthe Treasury is prepared to issue to the Bank, at par, to mature three months
after the date of issue, Such certificates will be redeemable in whole or in part on two business days notice
and will bear interest at rate based upon the average
equivalent coupon-issue yield at the auction on the latest
issue of three month United States Treasury Bills precoding the date of is sue of the certificate. The a verage rate
of yield will be stated in two decimal places, and if such
decimal point is not a multiple of. 05, it will be adjusted
to the next higher multiple of. 05. The certificate will be
issued 'and redeemed at the Federal Reserve Bank of
New York, as Fiscal Agent ofthe United States, and will
be held in a security -~stody account designated ..Central Bank of Brazil/U nited States Treasury Certificate of
lndebte;dness Account."
B. J'he :Srazilian cruzeiro counterpart of any drawings by the Bank is. to be credited to a special account
in the name of "Feperal Reserve Bank of New York as
Fiscal Agent of the United States Special Account No.
4" 'on the books of the Bank in accordance with the instructions given to the Bank by Cable Advice_. Brazilian
cruzeiros in such account will earn a return which is
equal to the rate of interest based on the average equivalent coupon-issue yield at the auction date of the latest issue of United States Treasury Bills, as stated in para~
graph III A above. Such return shall be paid in dollars at
the rate of exchange stated in paragraph II above. Such
balances may be withdrawn by the United States on two
business days notice.
IV. Any drawings to be ma de under this Agreement
shall require prior consultations betwc:en the parties.
V. The Federative Repubiic of Brazil hereby uncon
ditionally guarantees the full performance by the Bank
all obligations, duties, and liabilities of the Bank undc:r
this Agreement and any agreements pursuant hereto.
Central_Bank of B~~zil. - By: Carlos Geraldo Langoni
Government of the Federative, Republic of Brazil.By Ernane Gaivêas
6
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CAPITAL FEDERAL

Ata da 79~ Sessão,
em 27 de maio de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs- Milton Cabral
e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

SENADO

FEDERAL

SUMÁRIO
1- ATA DA 79• SESSÃO, EM
27 DE MAIO DE 1983
1.[ -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

do informações aô Poder Executivo relativas à Mensagem n~' 29, de
1983-CN, que dispõe sobre a tributação das sociedades de investi-

1.2.2 - Leitura de projetos
- Projeto de L~i do Senado n~'
106/83, de autoria do Sr. SenadorItamar Franco, que estabelece limite para o reajuste de preço público
ou tarifa sujeita a controle governamental e dá. outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n"
107/83, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, que proíbe a alteração da Lei Orçamentária por
decreto-lei.
- Projeto de Lei do Senado n~'
108/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre
parcelamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural
(1TR).
1.2.3 - Requerimentos

mento de cujo capital social participem pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domicili3das no exterior, e dá outras providências. Deferido.
- N~' 677/83, de autoria do Sr.
Senador Itamar Franco, solicitando informações ao Poder Executivo, relativas à Mensagem de nº 67,
1983-CN, que acrescenta disposições ao artigo 1~> do Decreto-Iein~>
2.020, de 13 de abril de 1983. Deferido.
1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- 25 anos de lançamenlo,
pelo Presidente Jusceu:O.õ kubitschek, da OperaÇãO-Panamerícana.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Estudo do prof. Palombini sobre os malefícios do fumo.
1.3 - ORDEM DO DIA

- N11 676/83, de autoria do Sr.
Senador Itamar Franco, solicitan-

- Redução Final do Projeto de
Lei do Senado n" 191/79, que dis-

1.2.1 -Pareceres encaminhados
à Mesa

põe sobre o parcelamento dos prêmios anuais de seguros de ramos
elementares. Aprovada. À Câmara
dos Deputados.
- Redaçào Final do Projeto de
Resolução n" 121/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Passa
QUatro (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
46.449.200,00.-- Aprovadii. À promulgação.
- Redaçào Final Oo Projeto de
Resolução n" 178/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Belo
Oriente (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
69.673.800,00. Aprovada. À promulgação.
- Redaçào Final do Projeto de
Resolução n" l85j81, que autoriza
o Governo do Estado do Espírito
Santo a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 75.680.370,00.
Aprol'ada. À promulgação.
--=- Redação Final do Projeto de
Resolução n~' 248/81, que suspende
a execução do art. 53 e seu parágrafo único da Lei n~> 35, de 31 de de-

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena- Raimundo ParenteClaudionor Roriz- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes
-Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João CasteloAlmir Pinto - Martins Filho - Marcondes GadelhaMilton Cabral- Marco Maciel- Nilo Coelho- Luiz
Cavalcante - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior - João Calmon José Jgnâcio - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro Roberto Saturnino- Itamar Franco- Amaral Furlan
- José Fragelli - Jaison Barreto - Pedro Simon Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- 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. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente.

t lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES Nos 459 E 460, DE I983
PARECER No 459, DE I983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nl'
83/83 (nl' 147/83, na origem), do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizado o Governo
do Estado do Piauí, a contratar operação de crédito
no valor de CrS 453.256.608,00 (quatrocentos e cinqücnta e três milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil
e seiscentos c oito cruzeiros).
Relator: Senador João Castelo
Com a Mensagem n9 83j83 o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
pieito-ao--c_o•iern<i-dõ--.EStidO- d"O-Pút-;;r-qU~ ~bj~Úva con-
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zembro de 1966 e do Decreto n'i' 7,
de 25 de junho de 1968, ambos do

Município de Rancharia, no Estado de São Paulo. Aprovada. Ã promulgação.
- Redação_ Final do Projeto de
Resolução n"' 249/81, que suspende
a execução dos arts. 293, 294, 295 e

296 da Lei n~' 123, de 22 de de~
zembro de 1966, do Município de
Santa Fé, no Estado do Paraná.
Aprovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n'i' 2~3/81, que autorí.iã
a Prefeitura MuniciPal de Boa Esperança (MG), a contratar ope-

ração de crédito no valor de Cr$
61.450.200,00. -AprõVãda. Ã promulgação.
1.4 - DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO :-Solicitação ã Mesa de indu-
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são em Ordem do Dia de matéria
que especifica.

SENADOR HI!:LIO GUEIROS
-Reparos ao pronunciamento feito na presente sessão pelo Senador
SENADOR MARCO MACIEL Lomanto Júnior.
- Proposta de emenda. à. Consti- -- -sENADOR NELSON CAR·
tuição a ser apresentada Por S. Ex•, NEJRO _ Auspiciosidade da inidispondo sobre a reforma da legis- ciatíva da EMBRAFILME ao prolação tributária.
mover de 25 a 29 de abdl últirilo. "o
SENADOR FÁBIO LUCENA cinema brasileiro em debate".

- Considerações sobre declarações prestadas à Imprensa pelo
Presidente do Senado Federal, versando sobre assuntos da atualidade
política do País. Reforma Constitucional.
SENADOR LOMANTO JúNIOR, como Lider- Críticas a tópico do pronunciamento do orador
que o antecedeu na tribuna, no tocante à participação do Presidente
da República na escolha se seu sucessor.

tratar,junto·à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos finãnceiros do Furid~ de Apoio ao
desenvolvimento Social- FAS a seguinte operação de
crédito:
"Características da operação:
A - Valor: Cri 453.256.608,00 (correspondente
a 188.971,09 ORTN de CrS 2.398,55 em outubrof82);
B - Prazos:
I - de carência: 03 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
·C- Encargos:
1 -juros de 6% ao ano, cobrados trimestralmente
2 - correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN;
D- Garantia: vtnculação das quotas do Fundo
de Participação_doli Estados - FPE;
E- Destinação dos recursos: reforma, ampliação
e equipamento de 111 {cento e onze) ~,1çkias municipais."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido por entendê-lo técnico e financeiramente viável não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
No mérito, o erilpr""eendimento a ser financiado pela
operação de crédito, em tela, se enquadra nas normas
operacionais do F AS e servirã para solucionar o grave
problema carcerário daquele Estado.
Assim, opinamos pelo acolhimento da Mensagem nos
termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 50, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em
CrS 453.256.608,00 (quatrocentos e cinqUenta e três
milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil e seiscentos e
oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 :E: o Governo do Estado do Piauí, i1.oSTefiTiõS
do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de
sua dívida consolidadª i.n!erna em Cr$ 453.256.608,00
(quatrocentos e cinqUenta e três milhões, duzentos e cinqUenta e seis mil e seiscentos e oito cruzeiros), correspon-

SENADOR JORGE KALUME
- I Encontro de Técnicos Agrícohls, em realização na capital do Estado do Acre.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - MESA DIRETORA
3 - LIDERES E VICELIDERES DE PARTIDOS
4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

dente a 188.971.09 ORTN, no valor de Cri 2.398,55
. (dois mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e cinqUenta e cinco centavos) cada, vigente em outubro de 1982, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utHização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à reforma, ampliação e
equipamento de 111 cadeias municipais 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.
Sala da Comissão, 18 de maio de 1983. -Sevéo Gomes, Presidente eventual - João Castelo, Relator Gabriel Hennes- Affonso Camargo José Fragelli, vencido - Mareondes Gadelha.

PARECER No 460, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução nY 50, de 1983, da Comissão de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado do
Piauí, a elevar em Cr$ 453.256.608,00 (quatrocentos
e cinqüenta e três milhões, duzentos e einqüenta e seis
mil e seiscentos e oito cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada interna".
Relator: Senador Helvídio Nunes
Chega a este Colegiada, depois de parecer aprovado, à
unanimidade, na Comissão de Economia, o Projeto de
Resolução anexo, oriundo da Mensagem n9 147, de 02 de
maio de 1983, que submet~. "à aprovação do Senado Federal proposta do Ministro da Fazenda para que seja autorizado o Governo do Estado do Piauí a contratar operação de crédito no valor de Crl453.256.608,00 {quatrocentos e cinqUenta e três milhões, duzentos e cinqüenta e
seis mil, Seiscentos e oito cruzeiros), destinado à reforma,
ampliação e equipãmento de estabelecimentos penais no
interior daquele Estado.
2. Trata-se, no caso, de empréstimo a que, por força
das normas contidas no art. 2Y da Resolução n9 93/76,
do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados
pelo art. 29 da Resolução n9 62/75, tambêm desta Casa,
parcialmente modificado pelo arc·r.;. aa citada· Resolução n9 93/76, haja vista qUe os recUrsos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS.
3. No âmbito da competência desta Coni.issào, inexistem óbices à aprovação da matéria, traduzida no Pro-

jeto de Resolução oferecido pela Comissão de Economia, vez está conforme a Constituição Federal e as leis
do Pais.
~ o parecer.
Sala da Comissão, 25 de maio, de 1983 . .,....- Murilo Ba~
daró, Presidente - Helvídio Nunes, Relator- José Fragelli - Passos Pôrto - Pedro Simon - Alfredo Campos
- Hélio Gueiros -João Calmou.
PARECERES NoS 461 E 462, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nY 88, de 1981
(na origem, n9 417-B, de 1979) que "acrescenta dispositivos â Lei nY 3.807, de 26 de agosto de 1960 Lei Orgânica da Previdência Social".
PARECER No 461, DE 1983
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Jutahy Magalhães
O presente projeto, originário da Câmara dos Deputados, visa a acrescentar ao artigo 141 da Lei n9 3.807, de
1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), um novo inciso e dois parãgrafos de modo a tornar inexigível o Certificado de Quitação no caso de venda, a empregado, de
imóvel pertencente à empresa em que trabalhe.
A hipótese configurada no projeto tem por base fatos
reaiª. Algumas empresas, após receberem de seus empregados o preço do imóv~t. por estarem em débito .com a
Previdência SOCial, ficam impedidas de lavrar a escritura
definitiva, quando não usam os mesmos imóveis para garantir a execução daquele débito.
Com isso-; õS empregados promitentes compradores
são altamente prejudicados, pois jâ tendo pago o preço,
às vezes em condições de grande sacrifício financeiro, fiw
cani impossibilitados de regularizar suas prOpriedades.
Sucede que, no cumprimento de mais uma etapa do
PrognL_Ill~l"_aciona~ de D_~burocratizaçã9, foi baixado,
a 9 de setembro de 1982, o Decreto-lei n9 1.958 que, entre
outras providências, extinguiu os Cerficados de Regularidade de Situação- CRS e de Quitação-CQ com aPre.vidência SoCial, face aos inegãveiS transtornos que tais
documentos vinham causando aos contribuintes e à
complexidade dos mecanismos burocráticos instalados
para a sua expedição.
Assim, em que pese o mérito do projeto, a iniciativa
governamental, embora posterior à sua propositura,
tornou-se prejudicada, razão por que opinamos pelo seu
arquivamento, nos termos da letra."C" do artigo !54 do
Regimento Interno.
Sala da Comissão, 14 de abril de 1983.-Gabriel Hermes, Presidente eventual - Jutahy Magalhães, Relator
- Jorge Kalume - João Calmon - Hélio Gueiros Eunice Michiles.
PARECER NO 462, DE 1983
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Jutahy Magalhães
O projeto em exame, de autoria do ilustre Deputado
Jayro Maltoni, tem por objetivo tornar dispensável a
apresentação de Certificado de Quitação fornecido pela
Previdência Social, nos casos de transferência da proprieáãO.e de imóveis vendidos pelas empresas a seus empregados.
Referida proposição, de méritos inegáveis, teve seu arquivamento solicitado em parecer que apresentei na reunião da Comissão de Legislação Social (Os. 10 e li), realizada no dia 14 de abril último.
A soiicífação que fiz no sentido do arquivamento do
projeto em eXame, prendeu-se ao fato da metéria nomesmo tratada já ter sido objeto de regulamentação, pois o
Decfeto-b~i n9 1.958, de 9 de setembro de 1982, editado
- dentro do Programa Nacional de Desburocratização, estabeleceu a extinção do Certificado de Quitação forneci-
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do pela Previdência Social, alêm de outras medidas simM
plificadoras relacionadas com a-i operações imobiliárias.
Assim sendo, a medida proposta no projeto foi incluíM

da nos dispositivos do referido diploma legal, justificando parecer anterior pelo seu arquivamento, que ora venho a confirmar, porêm rio âmbito da competência desta
Comissão de Finanças.
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d) pare~er da diretoria do ~anco Central do Brasil, favorável;
e) parecer do Conselho Monetário Nacional, favorãvel.
4, Por força das disposições contidas no artígo 21' da
Resolução n" 93, de 1976, não se aPlicam os limites flXa-
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dos no arL 2'Lda Res. n9 62, de 1975, ambas do Senado
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados
provêm do Banco Nacional da Habilitação (Programa
CURA).
5. É a seguinte a posiç~o da dívida consolidada interna:

Em CrS mil

Sala da Comissão, 26 .de maio de.l983 . ....::-ItamB.r
Franco, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Oc~
távio Cardoso- José Lins- Amaral Peixoto- Jorge
Kalume - Lourival Baptista - Carlos Lyra - Pedro Si~
mon.

Dívida Consolidada
Interna

Posição em:
30-6-82

Operaçio sob
Exame

Situação
posterior

à contratação
pretendida

PARECERES N•s 463, 464 E 465, DE 1983

I - lntralimite
Em títulos
b) Por contratos
c) Por garantias
d) Outras
Il - Extralimite
a)FDU
b)FAS

PARECER N• 463, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"'
52~ de 1983 (nQ 073/83- na origem),do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Grande
(RS) a elevar em Cr$ 1.153.986.270,80 (um bilhão,
cento e cinqüenta e três milhões, novecentos e oitenta
e seis mil, duzentos e setenta cruzeiros e oitenta cen~
ta vos) o montante de sua dívida consolidada interna.

2.342,5

2.342,5

2.342,5
24.166,5
24.166,5

c)BNH

III --Total Geral

26.509,0

1.153.986,3

2.342,5
1.178.152,8
24.166,5

1.153.986,3
1.153.986,3

1.153.986,3
1.180.495,3

Relator: Senador Affonso Camargo.
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o senhor Presidente da Repúbftca propõe ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio Grande, Estado do Rio Gran-de do- Sul a elevar em CrS
1.153.986.270,80 (Uin billiào, cento e cinqiienta e três milhões, novecentos e oitenta e seis mil, dUzentos e Setenta
cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua divida
consolidada interna, mediarite contrato de operação de
crédito junto à Caíxã. ECOnõrilica EStadual do R.ío -ora ri-de do Sul, esta na qualidade de agente fin3.nceiio dO B-an~
co Nacional da Habitação, com recursos do Programa
de Complementação Urbana- CURA, destinado à execução integrada de obras referentes a projetos específicoS
de sistema Y.iáriO, Esgoto Pluviais, Iluillinação Pública,
Saúde e_ Educação e Recreação e Lazer, naquele Município.
""2.

('araderísticas da operação:

A - Valor: Cr$1.153.986.270,80 (corresponden-

te a 583.880 UPC de úSL976,41 em julho/82),
B-Prazos:
1 - de carência: 27 meses;
2-de amortização:-240 meses;
C - Encargos:
1- juros: 7,5% a. a. pjBNH 1,0% a.a. pjo Agenw
te financeiro;
2- correção monetária: Plano de Correção Mo·
netária;
3 -taxa de administração: 2,0% sobre o valor de
cada parcela liberada pelo BNH;
D- Garantia: Impostõ sobre a Circulação de
Mercadorias - ICM;
E- Destinação dos recursos: promover na área
CURA a execução integrada de obras referentes aos
projetos específicos d:e: Sl"stema Viârio; EsgotoS Pluw
viais, Iluminação Pública, Saúde e Educação e Recreação e Lazer."
Ao processo foram anexados os seguintes elementos
fundamentais, indispensáveis para anâiise da espécie:
a) Parecer do órgão financiador, conculindo que a
operação sob exame é viável econômica e financeiramente;

b) Lei Municipa( n~> 3.711, de 17 de agosto de 198~
c) Exposição de Motivos (nl' 276/82) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~> Senhor Presidente
da República, comunicando ·que o Conselho Monetário
Nacional, ao examinar o presente pleito, concluiu pelo
deferimento do pedido na forma do art. 21' da Res. nl' 93,
de 1976, do Senado Federal;

6. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra· e extralímite, para efeito da análise

sobre a capacidade de endividamento da postulante,
teríamos a seguinte situação:

Em Cr$ mil
Limites do art.
2' daRes. 62/75

-- ---Montante gJobal
Crescimento real
Dispêndio anual
máximo
7.

Situação
posterior à

Dívida intra
e6trali~ite
em:J0-6..82

Operação sob
exame

1.123.526,8
321.007,7

26.509,0
-27.852,"2

1.153.986,3
245.618,4

1.180.495,3
217.766,2

240.755,8

. 283,9

-149.657,1

149.941,6

Assim,_após a fealização da operação extralimite

~sob exame, a dívida consolidada interna (intralinlite +

extraJimite) do Município de Rio Grande (R~) extrapolaria o limite que lhe foi fixado, pelo item I do artigo 2'
da Resolução n9 62/75, para o exercício -de._l981.
8. ·cumpre ressaltar, entretanto, que Oorçamento da
pleiteante, para o ano de 1982, previu a realização de receita de Cr$ 2.100.881.000,00 (deduzidas as operações de
ctê.aito)_. e a_ sua margem- de poupança real Cr$
301.054.000,00 mostra-se bastante superior ao maior dispêndio, (Cr$ 149.941.600,00) que a sua dívida ç:onsolidada interna apresentará no exercício de 1986, incluído
neste dispêndio a parcela referente ao empréstimo extra~
limite de que trata o pleito em exame.
9. Há, assim, margem suficiente para que seja efetivada a operação em exame, razão, por que, atendidas
que foram as exigências constantes nas normas vigentes e
no Regimento Interno, opinamos favoravelmente ao
pleito contido na Mensagem n' 52, de 1983, na forma do
seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 51, DE 1983
Rio- Grande (RS) a elevar em Cr$
1.153.986.270,80 (um bilhão, cento e cinqüenta a três
milhões, not·ecentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta c-ruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art. 1~> É a Piefeitura Municiparde RiO a·rande, Estado dO Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2'í' da Resolução n~' 93, .de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante desua dívida consolidada interna em CrS 1.153.986.270,80 (um bilhão,
cento e cinqüenta e três milhões, novecentos e oitenta e
seis mil, duzentos e setenta cruzeiros e oitenta centavos)

cont~atação

correspondente a 583.880 UPC, considerado o valor nomínal da UPC.de Cr$.1.976,41 (um mil, novecentos e setent!i e seis cruzeiros e_ quarenta e um centavos) cada, vigente em julho de 198.2, a fim de que possa contratar
um.ã. operação de crédito de igual valor, junto à Caixa
Econômíca Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualid_ade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, dentro do Programa de Complementação Urbana
-CURA, destinada à execução integrada de obras referentes a projetos específicos de sistema Viário, Esgcitos
Pluviais, Iluminação Pública, Saúde e Educação e 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.
Sala .das Comissões, 6 de abril de 1983, -Severo Go..
mes, Presidente em exercício- Affonso Camargo, Relator - Gabriel Hémes - J Qrge Kalume - Luiz CavaiR
cante - Jos~ Fragelli.
PARECERES NOS 464 E 465, DE 1983

Sobre o Projeto de Resolução n"' 51, de 1983, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Grande (RS) a elevar em CrS
1.153.986.270,80 (um bilhão, cento e cinqüenta e três
milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta cruzeiros ~ oitenta centavos) o montante de sua
divida consolidada interna".
PARECER N• 464, DE 1983
úã--tõmissào de CotiStituiçãà e ·Justiça

Relator: Senador Pedro Simon
Apresentado peiã Comissão de Economia, o projeto
de resoluÇ"do em exame, autoriza a Prefeitura Municipal
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de Rio Gratide Estado_do Rio Grande do_ Sul, nos termos do art. 2ço da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$
1.153.986.270,80 (um bilhão, cento e cinqüenta e três milhões, novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta
cruzeiros e oitenta centavos) correspondente a 583.880
UPC, considerado o valor da UPC de CrS 1.976,41 (um

mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e um
centavos), vigente em julho de 1982, o monfante de sua
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar
uma operação de crêdito de igual valor, junto à C?ixa
Econômicã- Esf:idUiirdo Rio Grande do SUl, esta na qualidade de agente finllnceiro do Banco Nacional da HabiK
tação, dentro do Programa de Complementação Urbana
-CURA, destinada à execução integrada de obras refeK
rentes a projetas específicos _d_o Sistema Viário, Esgoto
Pluviais, Iluminação Pública, Saúde e Educação e Recreação ·e Lazer, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 'processo.
2. Anexo ao processado, encontram-se:
a) Lei Municipal n9 3.711 de 17 de agosto de 1982,
autorizadora da opertJçào;
b) Exposição de Motivos (EM n'? 276/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito
ao Senhor President_e_d3 _República;
c) parecer do Cons!!lho Monetário Naciona_l, (avorável;
d) parecer du Diretoria do Banc_o Central_ do But_si!,
pelo encaminhamentu ao Conselho Monetário Nacional
e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Federal.
3. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto
no art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas
legais (Res. nçs 62, de 1975 e 93, de 1976), e, ainda, o estabelecidQ no Regimento Interno (art. to6, item II).
4. Ante o exposto, opinamos no sentido da norrital
tramitação do projeto, uma vez que é constitucional e
jurídico.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1983.- Murilo Badaró, Presidente - Pedro Simon, Relator - lielvídio
Nunes ,- Alfredo ('ampos - Hélio Gueiros - Martins
Filho- João Calmon- José lgnácio- Passos Pôrto.

PARECER N• 465, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Almir Pinto
A Comissãó de -ECOnomia, como conclusão de seu parecer sobre :i Mensagem n9 52, de 1983 do Senhor Presi~
dente da República; apresento"u projeto de resolução que
autoriza a prefeitura Municipal de Rio Grande, (RS),
nos termos do art. 29 da Resolução n<? 93, de II de _ou~
tubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$
1.153.986.270,8"0 (hum bilhão, cento e cinqüenta e-tiês
milhões, novecentos e oitenta Cseis mil, duzentos e setenta cruzeiros e oitenta centavos) corresPOildeiúe a 533.880
UPC, considerado o valor da UPC de Cr$ 1.976,41 (hum
mil, novecentos e s-etenta e seis cruzeiros quarenta e um
centavos), vigente em julho de 1982, o mont!3nte de s_ua
dívida consolidada interna, a fim de contr~tar uma operação de crédito de igual valor,junto à Caixa Econôm-ita
Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, dentro do Programa de Complementação Urbana - CURA, destinada à execução integrada de obras referentes a
projetas específicos do Sistema Viãrio, Esgotos Pluviais,
Iluminação Pública, Saúde e Educação e Recreação e
Lazer, naquele Município, obedecidas as condições adimitidas -pelo Banco Central do Brasil no respestivo processo.
2. Conforme parecer- da Comissão de Economia,
verifica-se que a operação em exame é extralimite, seria

Maio de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO_NACIONAL(Seção li)

ultrapassado, assim, o teto que lhe foi fixado pelo item I
do art. 21' da Resolução 62, de 1975, modificado pelaResolução n<? 93, de 1976.
3. Entretanto, para o ano do exame do pleito 1982, o orçamento do município previu uma receita de
Cr$ 2.100.881.000,00 (deduzidas as operações de crédito),' obtendo-se deste montante, uma margem de poupança real para novos investimentos de CrS
30L054.000,00, bastante _superior no maior encargo
an~l - dispêndio no valor 4e_ Cr$ 145.036.200,00 em
1986 -,consignado o período global de 1982 a 1991.
4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do
projeto de resolução de autoria da Comissão de Economia sob nosso exame.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1983. - Passos
Pôrto, Presidente- Almir Pinto, Relator- Jorge Kalume - Odacir Soares- Mário Maia - Alfredo Campos
- Carlos Lyra - Jutahy Magalhães - João Lobo.
PARECERES N•S 466, 467 E 468, DE 1983
PARECER N' 466, DE 198J
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~'
51, de 1983 (n<.> 72/83- na origem), do Senhor Pre~
sidcnte da Re-pública, propondo ao Senado Federal
seja uutorizada a Prefeitura Municipal de Pedro Gow
mes (MS) a elevar em Cr$ 39.015.006,19 (trinta e
nm·e milhões, quinze mil, seis cruzeiros e dezenove
centavos) o montante de sua dívida consolidada interw

Relator: Senador José Fragelli
O Senhor Presidente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a Prefeítura Municipal de
Pedro Gomes (MS) autorizada a elevar em Cr$
3SL015.006,19 (trlnia e nove milhões, quinze mil, seis cru-Zeiros e dezenove centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna, a firri e de _que possa contratar empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, valor correspondente a
16.266,08 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 2.398,55, em outubroj82.
"2. Características das operaçôes:
I - A- Valor: Cri 18.897.335,96 (correspondente a 7.878,65 ORTN de Cr.$ 2.398,55 em
Outj82);

D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Municípios-FPM; e
E- Destinação dos recurso: construção de unidade escolar de 1<? grau na Vila Marcelino, situada
na zona rural do Município."
3. Segundo o parecer apresentado pelo Orgão financiador a operação de crédito sob exame é viável económiCa e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Leis nl's 99, de 10-11-81 e 98, de 10-11-81 autorizadoras. da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n~' 275/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Ex• Senhor Presídente da República, comunicando que o Conselho Monetário N ucional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da
Res. n<? 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer_ do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida Pública, favorávt:l ~o Pleito.
5. - CóriSiôerado todo o endividamento da referida
entidade (intra + extralimite + operação sob exame),
verifica-se que não seriam ultrapassados os tetas que lhe
foram fixados pelos itens I, II e III do art. 2<? da Res. n9
62, de 1975.
6. Tr<1ta~se, entretanto, de uma operação ex.tralimite
a que, por força das disposições contidas no art. 29 da
Res: nl>-93, de 1976, nâo Se UjJiicam os citados limite'S'(itens, I, II e III) fixados no art. 29 daRes. n~' 62, de 1975,
am_bas do Senado- Federal, haja viSta que os recursos a
serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
7. Além da característica da operação - extralimite
- e segundo conclusão do Departamento da Dívida
Pública, a assunção do compromisso sob exam-e não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 52, DE-1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes
(MS) a elevar em C'rS 39.015.006,19 (trinta e nove
milhões, quinze mil, seis cruzeiros e dezenove centat'os) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

B- Prazos:
I -de carência: 1 ano,
2 - de amortização: 4 anos;
C - Encargos:
I - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente,
2 - correção monetária de 40% do índice devariação das ORTN;
D- Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Municípios-FPM; e
E- Dcstina4;ào dos recursos: Aquisição de equiK
pamentos para c~letas de lix~.
11- A- Valor: Cr$ 20.117.670,23 (correspondente a 8.387,43 ORTN de CrS 2.3-98,55, em
Out/82);
B- Prazos:
I -de carência: 2 anos,
2 - de amortização: 6 anos;
C - Encargos:
I -juros de 6% <1.a., cobrados trimestralmente,
2- correçào monetãria de 20% do índice devariação das ORTN;

Art. !<? E a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes,
Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida
consolidada interna em Cr$ 39.015.006,19 (trinta e nove
milhões, quinze mil, seis cruzeiros e dezenove centavos)
correspondente a 16.266,08 ORTN de Crl2.398,55 cada
uma, vigente em outubro/82, a fim de que possa contratar um empréstimo· de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à aquisição de equipamentos para coleta de
lixo e construção de_ unidade escolar de 1'? grau na Vila
Marcelino, zona rural daquele Município, obedecidas as
condic;ões admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sola das Comissões, 6 de abril de I983. -Severo Grr
mes, Presidente em exercício -José Fragelli, RelatorAffoilsó C' amargo- Luiz Cavalcante- Jorge KalumeGabrit;>l Hermes.
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PARECERES N's 467 E 468, DE 1983
Sobre o projeto de Resolução n~ 52/83; da Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Gome!O (MS} a elevar em Cr$
39.015.006,19 (trinta e nove milhões, quinze mil, seis

cruzeiros c dczenove centavos) o montante de sua dívida consolidada interna,..
PARECER No 467, DE 1983
Da Comissão de

Constutui~o

e Justiça

Relator: Senttdor José Fragclli
O Projeto sOb exame de autofia dá Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n"' 5!/83, do Senhor Presidente da
República, autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro
Gomes (MS) a contratar operação de crédito no valor de
CrS 39.015.006,19- (trinta e nove milhões, quinze mil, seis
cruzeiros e dez.enove centavos) destinada a aquisição de
equipamentos para coleta de lixo e construção de unidade escolar de 19 grau, na Vila Marcelino, zona rural daquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parâgrafo único do artigo 29 da Resolução n\1 93, deJ..976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
artigo 29 da Resolução n\1 62, de 28-10-75, também da
Câmara Alta do Congresso NacionaL
Do ponto de vista que nos compete-examinar verificase que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação nOrmal da presente proposição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica
legisla~iva.

Sala da Comíssão, 4 de maio de 1983.- Murilo a·adáró, Presidente- José Fragclli, Relator- Martins Filho
- Passos Pôrto - Enéas Farias- Pedro Simon - Guilherme Palmeira - João Calmon - José lgnácio.
PARECER N' 468, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Mario Maia
A matéria sob nossa apre-Ciação, já exaustivamente
examinada pela autora do Projeto de Resolução em tela,
_objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes (MS), nos termos do que estabelece o arL 29 daResolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a ~ontratar
operação de crédito no valor de Cr$ 39.015.00.6,19 (trinta
e nove milhões, quinze mil, seis cruzeiros e dezenove centavos) destinada à aquisição de equipamentos para coleta de lixo e constr.ução de unidade escolar de J9 grau na
Vila Marcelino, situada na zona rural daquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Constituição e Justiça, que 3. C:tl.tenâeu conforme as nofmas legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examinar, entendemoS que o pleito--deva ser atendido ·nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca~
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, propiciará relevantes benefícios à -COmunidade da Região.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala da Comissão, 19 de mã10 de 1983~- Passos Pôr~
to, Presidente- Mario Maia, Relator- Almir PintoEnéas Farias - Alfredo Campos -- Eunice Michiles Mauro Borges- Benedito Ferreira -Jorge Bomhausen
- Jorge Kalume.
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Atendidas as exigências das normas vigentes e as

disposições do Regimento Interno, concluímoS pelo aco-

PARECERES N' 469, DE 1983

lhimento da presente mensagem·, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUCÃO N' 53, DE 1983

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem Jl9
251, de 1982: (n~ 480 de 1982, na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Terenos
(MS) a elevar cm CrS 3.352.000,00 (três milhões,
trezentos e dnqüênta e dois mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador José Fragelli
O Senhor Presjdente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art. 4~. item VI, da Constituição),
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal
de Terenos (MS) autorizada a elevar em Cr$
3.352.000,00 (três milhões, trezentos e cinqüênta e dois
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à
Cã:ixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente
financeiro do Fundo de. Apoio ao DesenvolVimento So~
ciai-_FAS.
"Características da opera~ào:
3.352.000,00;
B -_Prazos:! -de carência: 2 anos;
2- de amortização: !O anos;
C - Encargos:
·-I- Juros: 6% a.a. cobrados trimestralmente;
2- correção monetária: 20% do índice de va~
riação-das ORTNs;
~A-'Valor: Cr~

D- Garantia: vinculaçãode parcelas do lmpos~
to sobre a CircUlação de Merca~ori~ (I CM);
E- Destina~t;ão dos recursos: construção de uma
unidade sanitária na localidade Colônia_Nova."

Autori1.a a Prefeitura Municipal de Terenos (MS)
a elevar em CrS 3•.352.000,00 (três milhões, trezentos
c cinqücnta e dois mil cruzeiros) o montante de sua
dh·ida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
ArL_ 19 É a Prefeitura Municipal de Terenos, Estado
de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 21' da Resolução n~' 93, de I t de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 3.352.000,00 (três mi~
lhões, trezentos e cinqüenta e. dois mil cruze_iros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratãr um empréSfimo de igual valor, junto à
C:iixa ECOilômidi: Federal, -esta na (iualidade de a8ente
fiminCeiro do FunGO cfeA.pOiõ-ao-DiiSc!nvolvlmento So~
cial - F AS, destinado à Construção de uma unidade sa~
nitária Da localidade de Colónia Nova, riãqude Municf~
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen~
trai do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 6 de abril de. 1983. - Sevúo Go-mes, Presidente em ex.ercicio --José Fragelli, RelatorAffonso Camargo- Gabriel Hermes- Jorge KalumeLuiz Ca,.alcante.
PARECERES N•s 470 E 471, DE 1983

- -

Sobre o Projeto de Resolução n9 53, de 1983, da
Comissão de Economia que uautoriza a Prefeitura
Mun_i_cipal de Tcrenos (MS) a elevar em CrS
.3.352.000,00 (três milhões, trezentos e cinqüenta e
dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna ••.

Da
3. Segundo o parecer apresentado pelo Orgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável economica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Leis n9s 450, de 6-ll-80 e 464, de 11-5~81 autoriza~
doras da operação:
b) Exposição de Motivos (EM n9 233) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exmo9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Mane~
tário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou~se favoravelmente ao pldto, formulado conforine o art. 29 da
Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil_~ Departamento da Dívida Pública, favorável ao pleito.
5. Considerando todo o endividamento da referida
entidade (extralimite + operação sob exame), verifiCa-se
que seriam ultrapassados os tetas ·que lhe foram fixados
pelos itens I, II e III do art. 29 da Res. n9 62, de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação a que, por
força das disiposic;ões contidas no art. 29 da Res. n9 93,
de. 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e
III) fixados no art. 29 da Res. n9 62, de 1975, ambas do
Senado Feder:il, haja viSta que os recursos a· serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS.
7. Segundo conclusão do Departamento da Dívida
P.útllica. a assunção do compromisso sob exame não deverã acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.

PARECER N' 470, DE 1983
de Constituição e Justiça

Comissà~

Relator: Senador Benedito Canellas
O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economíã do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 251/82 do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura_ Municipal de Terenos (MS) a cont~atar operação de crédito no valor de
CrS 3.352~000,QO (três mil~ões, tre~entos e cin.qílenta e
dois inil Cruzeiros~ destinada à ~on-str.u"ção de uma unidade sanítária na localidade_ de Colónia Nova, naquele
Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parágrafo único do artigo 29 da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
artigo 29 da Resolução n-9 62, de 28-to~75, também da
Câmara Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vjsta que nos compete examinar, verificase que toda_s as formalidades foram atendidas, não havendo óbíce _à tramitação normal da présente proposição, porquanto jurídica, constitucional_ e de boa técnica
legislativa.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1983. -_Murilo Badaró, Presidente- Benedito Canelas, Relator- Martins
Filho- Passo·s Pôrto- Enêas Farias- Pedro SimonGuilherme Palmeira - João Calmon - José Ignácio.
PARECER N' 471, DE 1983
Comissão de Municípios
-Relator: Senador Odacir Soares
A matéria sob nossa apreciação, jã exaustivamente
analisada pela autora do projeto de resolução em tela,
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Terenos
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(MS) nos termos do que estabelece o artigo 29 da Resolução n" 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar ope-

ração de crédito no valor de Cr$ 3.352.000,00 (três milhões, trezentos e cinqUenta e dois mil cruzeiros)_destinada à construção de uma unidade sanitária na localidade
de Colônia Nova, naquele Município.
A proposição mereceu- a acolhida da Comissão -de
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Têcnicõ exa~
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, muito contribuirá para o sistema de saneamento daquela localidade.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. _
Sala das Comissões, 26 de maio de 1983. - Passos
Pôrto, Presidente - Odacir Soares, Relator - Almir
Pinto - Jorge Kalume - Mario Maia - Alfredo Camw
pos- Carlos Lyra- Jutahy Magalhães- João Lobo.

PARECERES N's 472, 473 E 474, DE 1983
PARECER N' 472, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n\"
245, de 1982 (n<.> 474/SZ, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas (MG) a contratar opera~ão de crédito
no valor de CrS 45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e
quinze cruzeiros e trinta e seis centavos).
Relator: Senador José Fragelli
O Senhor PresideritC-da RepúbliCa encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constítuição),proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal
de Monte Alegre de Minas (MG) autorizada a contratar
operação de crêdíto no Valor de Cr$ 45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil,
. quinhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis centavos)
junto à Caixa Econôh:!ica Federal, esta na qualidade _d_e
Agente Financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal - - FAS, correspondente a 21.884,36
ORTNs, cons1derado o valor nominal da ORTN de Ci'$
2.094,99, em agosto/82.
•'2. CãraCferísticas da operação:
A- Valor: Cr$ 45.847.515,36 (correspOndente a
21.884,36 ORTN de Cr$ 2.094,99 em agostof82);
B-Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
2-- de amortização:- 132 meses (44 prestações
trimestrais);
C- Encargos:
1 -juros: 6,0% a.a.;
2 - correção monetária: 60;0%- dos índices de
variação das ORTN;
D- Garantia: Vinculação de quotas do Fundo
de Participa-ção dos Municípios - FMP;
E- Destinação dos recursos: Canalização do
Córrego Monte Alegre."
3. Segurido o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável econômica e finãriceiran1en"fe.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n"' l.21J, de 19~5-82 aUtoriZadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n9 227 j82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se
favoravelmente ao_ pleito formulado conforme o art. 2~
da Res. n~.> 93, de 1976~- do Senado Federal; e

D!ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida Pública, favorável ao pleito.
5. Veriftca-se que não seriam utlrapassados os tetos
que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da
Res. n9 62, de 1975.
6. Trata-se de uma operação a que, por força das disposições contidas no art. 2<.> da Res. n~.> 93, de 1976, não se
aplicam os citados Hrriiies (itens-I~U e III) fixados no art.
29 daRes. nto 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja
vista que os reCursos a Seiem repasSãdOs provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
7. Segundo conclusão do Departamento de Dívida
Pública, a assunção d'o compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
8. Atendidas as exigci;ncias das normas vigentes e as
disposições dO Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento ila presente mensagem, na forma do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 54, DE 1983
Autoriza a Prereitura Municipal de Monte Alegre
de Minas (MG) a contratar opera~ão de crédito no
valor de CrS 45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e
quinze cruzeiros e trinta e seis centavos).
O &:nado Federal resolve:
Art. lY 1:, a Prefeitura MuniCipal de Monte Alegre
de Minas (MG), nos termos do art. 2<.> da Resolução n~.>
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e
quarenta e sete mil, quinhentos e quinze cruzeiros e trinta e seis centavos) correspondente a 21.884,36 ORTNs,
de Cr$ 2.094,99 cada, vigente em agosto /82, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de Agente Financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinado à canalização do Córrego Monte Alegre, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo preces~

so.
Art, 2~ Esta resolução entra em vigor da data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- Severo Gomes, Presidente em exercído- Josê Fragelti, RelatorAfronso C'amargo- Luiz Cavalcante- Jorge KaluineGabriel Hermes.
PARECERES N's 473 E 474, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução n\> 54, de 1983, da
ComiSsão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Monte Alegre de Minas_(MG) a elevar
cm Cr$ 45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões, oitoccnto!> e quarenta e sete mil, quinhentos e quinze
cruzei~~ e trinta e seis centavos) omont~nte d~ sua
dívida consolidada interna".

PARECER N' 473, DE 1983
Da COmissão de Constituição e Justi~a
Relator: Senador Guilherme Palmeira
O prOjeto sob exame de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 245/82 do SenhOr Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Monte
Alegre de Minas (MG) a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 45.847.515,36 (quarenta e cinco milhões,
oitocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e. quinze cruzeiros e trinta e seis centavos) destinada à canalização do
Córrego Monte Alegre, naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parágrafo único do artigo 2<~ da Resolução n<.> 93;- de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
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artigo 29 da Resolução n~.> 62, de 28-10-75, também da
CâmaJ"a Alta do Congresso Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verificase que todas as formalidades foram atendidas, ilão &avendo óbice a tramitação normal da presente propoSição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica
legislativa.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1983.- Murilo Ba~
daró, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator Martins Filho- Enéas Farias- Pedro Simon- Passos
Pôrto -João Calmou - José Ignácio.

PARECER N' 474, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Alfredo Campos
A matêria sob nossa apreciação, -já exaustivamente
analisada pela autora do projeto de resolução em tela,
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas (MG) nos termos do que estabelece o art.
2~' da Resolução n~.> 93, de 1976, do Senado Federal, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
45.847.515,36 correspondente a 21.884,36 ORTN de CrS
2.094,99 vigente em agosto/82, destinada à canalização
do Córrego de Monte Alegre, naquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a êste Órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Coiriissão de Econõmia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, proPiciará sensível melhoria no saneamento básico do Municipio.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala da Comissão, 19 de maio de 1983.- Passos Pôr~
to, Presidente- Alfredo Campos, Relator- Almir Pinio - Enéas Farias - Eunice Michiles- Mauro Borges
-Benedito Ferreira- Jorge Bornhausen- Jorge Kalume.

PARECERES N's 475,. 476 E 477, DE 1983
PARECER N' 475, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
243, de 1982 (n<.> 472/82, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal da Cidade de Recife (PE) a
contratar operação de crédito no valor de
Cr$179.960.500,00 (cento e setenta e nove milhões,
novecentos e sessenta mil e quinhentos cruzeiros).
Relator: Senador Luiz Cavalcante
Com a Mensagem n'i' 243/82, o Se~hor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal da
Prefeitura Municipal da Cidade do Recife (PE), q"ue o_bjetiva contratar, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilizilção de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, as seguintes operações
de crédito:
ucaracterísticas das operações:
Operação I

A- Valor: Cr$169.3!7.500,00;
B- Prazos:
I - de carência: 24 meses;
2 - de amortização: 144 meses;
C - Encargos:
1 -juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN;
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D - Garantia: quotas do Imposto sobre CircuM
lação de Mercadorias - ICM;
E - Destinação dos recursos: implantação do
"Projeto de Desenvolvimento de Educação PréEscolar da Rede de Ensino do Recffe".
OperaçãO

n

A- Valor: Cr$ 10.643.000,00;

B- Prazos:
I -de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 84 meses;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2- correção monetáiia. 20% do índice de
riação das ORTN;
D- Garantia: quotas do Imposto sobre CifCulação de mercadorias - ICM;

va-

E- Destinação dos recursos: implantação de um
Projeto do Programa Nacional de Desenvolvimento
do Artesanato."
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo
encaminhamento do pedido por entendê-lo técnicO;- econômico e financeiramente viáVel, não devendo os seus
encargos gerar maiores encargos na execução orçamentária do Município, já que a·m.ar&em de poupança real é
superior ao maior dispêndio que sua dívida consolidada
interna apresentará após a realização das operações pretendidas.
No mérito, a implementação de Projetas nos setores
da Educação Pré-escolar e no desenvolvimento do Artesanato, servirá para criar condições adequadas para o
aproveitamento mais racional do capital humano e propiciará mais facilidade a urna das-mais genuínas vocações da cidade do Recife, que mais beriefídos acã.rreta
para as faixas populacionais de média e baixa renda,
pois, cada vez torna-se mais imperiosa a adequação dos
investimentos públicoS -com as reàis potencialidades
sócio-econômicas do Estado, em questão.
Ante o exposto, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 55, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife <PE), a elevar cm CrS 179.960.500,00 (cento et
se-tenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil e
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 t=. a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 179.960.500~00 (cerito e
setenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante
a utilizaçãn de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à implantação dos
Projetas de Desenvolvimento de Educação Pré-escolar
da Rede de Ensino do Recife e do Programa Nacional de
Desenvolvimento do Artesanato, naquela Caprtal, obedecidas as condições admitidas pdo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra· em- vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 6 de abril de 1983 .. - Severo Go-mes, Presidente em exercício- Luiz Cavalcante, Relator
- Gabriel Hermes- Jorge Kalume-- José Fragelli_Affonso Camargo.

PARECERES Nos 476 E 477, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução n9 55 de 1983, da
Comissão de Ecor~omia, que •'autoriza a Prefeitura
Municipal da Cidade do Recife (PE) a elevar em Cr$
179.960.500,00 (cento e setenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil, e quinhentos c-ruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna ••.
PARECER NO 476, DE 1983
Da Comissão de Constituição c Justiça
Relator: Senador Aderbal J urema
O PrOJeto -sO-b exame de autoria da Comissão de EconOmia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 243/82 do senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade
de Recife (PE) a contratar operação de crédito no v?lor
de Cr$ 179.960.500,00 (cento_ e setenta e nove milhões,
novece-ntos e sessenta mil, e quinhentos cruzeiros), destinada a implantação dos projetas de Desenvolvimento de
Educação pré-escolar da Rede de Ensino do Recife e do
Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato,
naquela Capital.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do
preceituado no parágrafo úníco do artigo 29 da ResoM
Iução n9 93, de 1976, do Senado_ Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites_ fixados pelo
artigo 29 da Resolução n'i' 62, de 28-10-75, também da
Câmara Alta do Congresso Nacional.
~ Do ponto de vista que nos compete examinar verificase que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica
legislativa.
Sala da Comissão, 4 de maio de 1983.- Murilo Badarô, Presidente - Aderbal Jurcma, Relator - Passos
Pôrto - Guilherme Palmeira - Martins Filho - João
Calm~n-= f::!:léas Farias- José Ignácio- Pedro Simon.
PARE-CER NO 477, DE 1983
Di Comissão de Municípios
Relator: Senador Carlos Lyra
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente
analisada pela autora do projeto de Resolução em tela,
objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Recife, EsM
tado d-e Pernambuco, nos termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de 19_16, do Senado Federal, a elevar em Cr$
179.960.500 (cento e setenta e nove milhões, novecentos
e sessenta mil e_ quinhentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada !nterna, a fim de contratar empréstimo de igual valor, junto a Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desÚnada a
implantação dos Projetes de Desenvolvimento de Educação Pré-Escolar da Rede de Ensino de Recife- PE.
.2.. -A proposição _mereceu a acolhiQa da Comissão de
-Constituição e Justiça, que a entendeu c_onforme os câ- ·
nanes legais, pertinentes ao assunto.
3. Nos ãsPeCtos que competem a este Orgão Técnico
examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada fornecerá condições materiais favor_áveis para que a PrefeiM
tura -de Recife possa desenvolver os seus trabalhos no
campo da educação, beneficiando, em muito, a população escolar daquela Capital.
4. Ante o exposto, som~s pela ap~ovaçã~ do projeto.
Sala das Comissões, 26 de maio de_ 1983. - Passos
Pôrto, Presidente- Carlos Lyra, Relator- Almir Pinto
...,..,-.o.Jorge Kalume- Mario Maia- Alfredo CamposJutahy Magalhães - Joio Lobo_- Odacir Soares.
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PARECERES Nos 478, 479 E 480, DE 1983
PARECER No 478, DE 1983
Da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9
183, de 1982, (n~ 357- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Machado
(MG) , autorizada a elevar em Cr$ 160.494.131,.56
(cento e sessenta nlilhões, quatrocentos e noventa e
quatro mil, cento e trita e um cruzeiros e cinqüenta e
se-is centavos) o montante de sua dívida consolidada
interna.
Relator: Senador Gabriel

Herm~s

O Senhor Presidente da República encaminha a exarne
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição),
proposta no sentido de que seja a Prefeitura de Machado
(MÇJ) a ete.._,ar em Cr$ 160.494.131,56 (cento e sessenta
milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e
trinta e um cruzeiros e cinqüenta e seis centavos) o monM
tante de sua dívida consolidada interna, afim de que possa c_ontratar empréstimo junto a Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente fi~
nanceiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), valor
corr~spondente a 95.~$4: UPC._considerado o valor nominal da UPC de· Cr$ 1.683,14, em abriij82.
--~-'Característica

da Operação
A- Valor: Cr$160.494.131,56 (correspondente
a .95.154 UPCs de Cr$ 1~683, 14, em abr /82;
B- Prazos:
1 -de carência: 24 meses;
2 - de amortização: 240 meses;
C- Encargos:
I - juros: 7,5% a.a.;
2 - correção monetária: trimestral, conforrile a
variação das ORTN;
3- taxa de administração do BNH: l% sobre
cada desembolso;
D- Garantia: vinculação de parcelas do ImposM
to sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: execução de obras
de saneamento básico, iluminação, asfaltamento e
outras prioritárias, na perifiria da cidade."
3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável, económica e financeirilmente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n~> 452, de 11-8-81 autorizadora da operação;
b) ,Exposição de Motivos (EM n9 174/82) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, com.unicando que o Conselho_ Mo. netário Nacional, ao apreciar "proposta, manifestouMse
favoravelmente ao pleito, formUlado conforme o art. 21'
da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida Púl;llica, favorável ao pleito.

a

5.- Considerando todo o endividamento -da referida
e-iltidade (intra+extralimite+oPeração sob exame),
yeritica-se que serii ultrapassados os tetas que lhe foram
fixados pelos itens 1, II e III do art. 21' da Res. n9 62, de
1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma a'peração extralimite
a que, por força das disposições contida no art. 2~' da
Res. n9 93, de 1976. não se aplicam os citados limites (i~
tens, I, II e III) fixados no art. 29 da Res. n'i' 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a
serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
7. Além da característica da operação- extralimite
e_segundO conclusão do Departa-mento da Dívida Públi-
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ca - a assunção do compromisso sob exame não deverâ
acarretar maiores pressõe:o na execução orçame-ntária
dos próximos exercicios..
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 56, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Machado
(MG), a elevar em Cr$ 160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, quatrocentos c noventa e quatro mil,
cento c trinta c um cruzeiros e cinqüenta e seis centa"os) o montante de sua dí'fida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
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Art. I'? Ê a Prl!feitura Municipal de Machado (MG),
nos termos do art. 2~> da Resolução n"' 93, de 11 de ou-_
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o
montante de sua dívida consolidada interna em Cr$
160.494. !31,56 (cento e sessenta milhões, quatrOcentos e
noventa e quatro mil, cento e trita e um cruzeiros e cinqUenta e seis centavos), correspondente a 95.354 UPCs
de CrS 1.683,14 vigente em abril/82, a fim_de_que possa
contratar um empréstim-o de i.gua] valor, junto à CaiXa
Económica do Estado de Minas Gerais, está na quaiid~
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinado à execução de obras de saneamento
básico, -íluiriinaçà<), asfalto e outras priOritárias, na periferia da cidade, obedecidas as condições ad~mitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
ArL 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- Seve-ro GOmes, Presidente em exercício -Gabriel Hermes, Relator
- Luiz Cavalcante- José Fragelli- Affonso Camargo
- Jorge Kalume.
PARECERES N•s 479 E 480, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução nl' 56, de 1983, da
Comissão de- Economia, que Hautõriza a Prereitura
Munic-ipal de Machado (MG) a elevar em Cr%
160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e um cruzeiros e cinqD Uenta e seis centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna".

PARECER N• 479, DE 1983
Da Comissão de Constitui\"àO e Justiça
Relator: Senador Alfredo Campos
O projeto sob exame de autoria da Comissão de Eco~
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n"' 183/82 do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Machado (MG) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 160.494.131,56 (Cerito e sesS6nta milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e um cruzeiros e
cinqüenta e seis centavoS) destinada à execUção de obras
de saneamento básíco, iluminação, asfaltamento e outras
prioritârias, na periferia da cidiLde.
O pedido de autorização foi Torlnulado riOs"tCrmos do
preceituado no parágrafo único do artigo z~;~ da Resolução n{l93, de 1976, âã Senado Federal, implicando, por
conseguinte, a não observância dos limites fixãdos pelo
artigo 21' da Resolução n\" 62, de 28-10-75, tainbém da
Câmara Alta do CongreSso Nacional.
--De ponto de vista que nos compete examinar virificase que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitaçãá normal da presente propo-

sição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica
legislativa.
Sala da Comiss~o, 25 de maio de 1983.- Murilo Bâdaró, Presidente- Alfredo Campos, Relator- Guilherme Palmeira- Passos Pôrto- Hélio Gueiros- Helvído
Nunes- João Calmon- Odacir Soares- Martins Filho - José lgnâcio - Octávio Cardoso.
PARECER N9 480, DE 1983
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Alfredo Campos
O presente Projeto de Resolução, de autoria da Comissão de Economia do senado Federal, como conclusão
de seu Parecer sobre a Mensagem nl' 183/82, do Senhor
Presidente da República, autoriza a Prefeitura MUn-iCi~
pai de Machado (MG), nos termos do_art. 2"' da Resulução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o montante de sua dívida consolidada interna eril Cr$ 160.494.131,56 (cento e sessenta milhões, qua·
trocentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e um cruzeiros ..e cinqUenta e seis centavos), correspondente a
95.354 UPCs, de Cr$1.683,14 vigente em abril/82, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor,
junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,
esta_na_qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras
de saneamento básico, iluminação, asfaltamento e outras
prioritárias, na periferia daquela cidade.
A proposição merec_eu a acolhida da ComiSsãO de
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os cá~
nanes legais, pertinentes ·ao assunto.
NoS aspectos que competem a este Órgão -Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido no~
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, vrstOQUe a operação de crédito a ser autOrizada, terã
grande impacto sódo-econômico Para a regi-ãO -henefi~
ciada pelo empreendimento.
Ante ·a exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala da Comissão, 26 de maio de 1983.- Passos PôrR
to, Presidente- Alfredo Campos, Relator- Almir Pinto- Jorge K~dume- Mario Maia- Carlos Lyra -Jutah~ Magalhães- João Lobo - Odacir Soares
PARECERES N•s 481, 482 E 483, DE 1983
PARECER N• 481, DE 1983
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~'
153 de 1982, (n>' 308/82, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Araranguâ (SC) a-contratar
operação de crédito no valor de CrS 29.847.909,39
(vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e sete
mil, novecentos e nove cruzeiros e trinta e nove centavos).
Relator: Senador Lenoir Vargas
Com a Mensagem nl' 153 de 1982, o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado Federal
pleito da Prefeitura Municipal de Araranguá (SC), que
objetiva contratar, junto "à -caixa Económica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social, a seguinte operação de crédito:
HCaracterísticas da operação:
A- Valor: Cri 29.847.909,39 (cOrrespondente a
!ó.809,00 ORTN de CrS 1.775,71, em maio/82;
B -Prazos:
I - de carência: 2 anos;
2 :- de amortizaçãÕ~ lO anos;
Encargos:
,1 - juios de 6% a.a.;
2 - correção monetãrea: 60% do índice de variaÇii:o dãs- ORTN;
- - -

D- Garantia: vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - !CM;
E- Destinação dos recursos: implantação de galerias de águas pluviais.''
O Conselho.Monetáreo Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e fmanceiramente viâvel, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execussão orçamentârea dos próximos
exercícios.
De outra parte, o empreendimento a ser financiado
pela operação de créditO objeto da autorização se enqua~
dra nas diretrizes e normas da legislação que disciplina a
matéria e virã regularizar o escoamento de águas pluviais, evitando, assim, os grandes prejuízos anuais acarretados pela falta de tal iniciativa.
Assim, opinamos pelo acolhimento do presente pleito,
- nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 57, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá
(SC) a elevar em CrS 29.847.909,39 (vinte e nove mi-

lhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e
nove cruzeiros e trinta e nove centavos) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1Q É a Prefeitura Municipal de Arar.anguá, EsR
tado de Santa Catarina, nos termos do art. 21' 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$ 29.847.909,39 (vi,~te e nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e nove
cruzeiros e trinta e nove celltavos), ccrrrespondentes a
16.809,00 ORTNs, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS 1.775,71, vigente em maio de 1982, 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 ao financiamento das obras de
implementação e implantação de galerias de águas pluviais, na sede do Município, obectecidas as condições admittdã.s pelo Barico Central dr.i Brasil, no respectivo processo.
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982.- Luiz
Cavalcante, Presidente em exercício - Lenoír V argas,
Relator - Bernardino Viana - José Lins - Benedito
Ferreira - Lomanto Júnior.
PARECERES N•s 482 E 483, DE 1983
Sobre o Projeto de Resolução n"' 57, de 1983, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Araranguá (SC) a elevar em Cr$
29.847.909,39 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e nove cruzeiros e trinta e
nove centavos) o montante de sua dívida consolidada
interna".

PARECER N• 482, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Guilherme Palmeira
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n\" 153(82, do Senhor Presidente
da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Araranguá (SC) a contratar empréstimo no valor de CrS
29.847.909,39-(vínte e nOve milhões, oitocentos equaren~
ta e sete mil, novecentos e nove cruzeiros e trinta e__nove
centavoS), destinada a financiar a implantação de galerias de águas pluviais, naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos
preceituado no parágrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
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conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo
artigo 2" da Resolução n~' 62, de 28-10-75, tambêm da
Câmara Alta do COngresso Nacional, conformeS!'! verifica a seguir:
"Art. 21' Os limites fixados na artigo 211 da Resolução fl'i' 62, de 1975, não se aplicam ãs operações
de crédito contratadas pelos Estados e Municípios
com recursos provenientes do Fundo Nacional de
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS)

e do Banco Nacional da Habitação (BN-H).
Parágrafo único. O pedido da ·autorização para
as operações de crédito previstas neste artigo serâ
submetido, pelo Presidente da República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído
com o parecer do Conselho Monetário Nacional."

Sala da Comissão, 26 de maio de 1983.- Passos Pôrto, Presidel)te ::.__ Jorge Boá-nhausen, Relator - Almir
Pinto::---- Jorge Kalume-=--- Mário Maia- Alfredo Campos- CarlOs Lj.-n- Jutaby Magalhies- João LoboO dacif SOares.
PARECERES N's 484, 485 E 486, DE 1983
PARECER N• 484, DE 1983

Da Comissão de Economia, sobre :t Mensagem rt'
370, de 1981 (n~' 565/81 na origem), do Senhor Presidente da República submetendo, ao exame do Senado
Federal, pro-posta para que seja autorizada a Prefeitura Munidpal de Itaueira_(PI) a elevar em Cr$
13.391.000,00 (treze milhões, tiezentos e nOl'enta e
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

Cogita-se, portanto, de operação finanCeira Com !eRelator: Senador João Castelo
cursos provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social...:.... FAS, Conforme demonstram a MensaNa forma do artigo 42, item VI, da Constituição, o Segem n~ 153, _de 1982 n~ 308/82 na Presidência da RC~
__ nhor_.Presidente da República encaminha ao exame do
pública e os demais instrumentos que a acompanhaill:
Senado Federal a Exposição de Motivos n9 330, de 1981,
exposição de motivos d6- Ministro de És-tacfo da Fazendo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada
da; favorável da Diretoria do Banco Central; e parecer
com o pleito da Prefeitura Municipal de Itaueira (PI), no
favorável da Caixa Eêõnõmica Federal.
sentldo de obter a necessária autorização para que possa
O Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra b,
-elevar em CrS 13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e
que, por proposta do Presidente da RepúbliCa, c8.óe ao
--noventa e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida
Senado Federal "fixar limites globais pai-a o monta"nte
consolidada interna, a fim de contratar empréstimo jun·
de dívida consolidada dos Estados e Municípios (Cot1stito à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de ges·
tuição art. 42, VI)", e, no art. 415;"que tal matéria será
tora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial ·
objeto de Resolução do Senado, com tramitação própria
FAS.
aos projetas dessa natureZa. De fato, a ConstituiçãO Federal, em seu art. 42, ítein __ _
"2. C'aracterístic-as da operação:
VI, prescreve como competência privativa do Senado
"fixar, por proposta do Presidente da República e por
·~A- vai~~: CrS )3,~91.000_.00;
resolução, limites glob-aiS para o montailte da dívida
B-Prazos:
consolidada dos Estados e dos Municípios ... ".
1 ---: d~ carênc_ia: 24 meses~
O Poder Executívo, cOmo-Já:SaHent3:0o_, toniou i-dnf~
-2- de amortização: 144 meses;
ciativa constitucional de propor a medida, elevando em
C---: Encargos:
Cr$ 29.847.909,39 (vinte e riovC milhões, oitocentos e
I -juros de 6% a.a.;
quarenta e sete mil novecentos e nove cruzeiros e trinta e
2-- c-orréção monetária equivalente a 40% do
nove centavos), a dívida consolidada da Prefeitura Muíndice daS ORTN;
nicipal de Araranguá (SC).
D- -Garantia: vinculação de quotas do· Fundo
A Comissão de Economia da Casa, apreciando à made Participação dos Municípios (FPM);
téria, no âmbito de sua competência regífnental, apresenE- Destinação dos recursos: implantação de
tou e aprovou o presente projeto de resolução, que ora~
guias e sarjC~as."
submetido ao estudo deste órgão técnico.
Ttat:ã-se, cõnlõ se -vé,
proposíçãõ- i:faborada Con~
3. No processo, encontram~se os seguintes documen·
soante as prescrições legais e regimentaiS aplicáveis- à estos e referêriCüis principais:
- pécie, merecendo, por isso,- o nosso enca.nlinhamento fa- -a) Lei Municipal n\" 186, de 3 de setembro de 1981, auvorável, no que tange aos aspectos de c_onstitucionalida- -torizadora da aplicação;
de, juridicidade e técnica legislativa.
Sala da Comissão, em 4 de maio de !983. --Muriio
b) Exposição de Motivos (EM n~' 330j81), do Senhor
Badaró, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~' Senhor PresiMartins Filho - Enéas Farias - Pedro Simon - Passos
dente da República, comunicando que o Conselho MoPôrto- João Calmon- José Ignácio.
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se
PARECER N• 483, DE 1983
favoravel~ente ao pleito _formulado conforme o art. 2~'
Da Comissão de Municípios
da Res: n~' 93, de 1976, do Senado Federal;
c) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil; e
Relator: Senador Jorge Bornhausen
d) parecer do Ç_onselho Monetário Na~ional, favorá_vel. A matéria sob a nossa apreciação, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Araranillá (SC) nos ter4, Trata-se de empréstimo a que, por força do disposmos do que estabelece o art- 29 da Resolução n\" 93, de
to no art. 29 da Res. n~' 93, de 1976, do Senado Federal,
1976, do Senado Federai, a contratar operação de crédinão se aplicam os limites fixados pelo art. 29 da Res. n\"
to no valor de CrS 29.847.909,.39 (vinte e nove milhões,
62, de 1975, parcialmente modificado pelo art. 19 da citaoitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e nove cruda Res. n\" 93, de 1976, haja vista que os recursos a serem
zeiros e trinta e nove centavos) destinada a financiar a
repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolviimplantação de galerias de águas pluviaís naquele mumento Social.
nicípio.
5. Confornie -éOnsta no parecer do Banco Ceiihal dó
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Brasil, a Prefeitura Municipal de Itaueira (PI), em
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ3If08/81, não posSuía dívida consolidada inteinã çÔ.pfi-anones legais, pertinentes- ao-assumo.
tada, mas, com a_ realiz(lção do empréstiinO etn tramiNos aspectos que competem a este Órgão Técnico exatação, seria extrapolado o teta que foi __ftxado para o
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
~Xercíc_ío d~ 1981_. pelo ite~ I do art. 29 da ~es. ~\" 62(?5.
termos do pioposto pela Cori'iisSão de Economia da Ca6. Verifica-se, tãmbém, que o orçamento da Prefeitusa, visto que a operação de crédito a ser autorizada trará
ra previu a realização de Receita de Cr$ 17.054 e sua
grandes benefícios para a sede daquele município.
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margem de_ poupança_ (Cri 9.001_) superior ao maior dispêndio quê a sua diVida consolidada interna apresentará,
após a realização das operações em curso e ora pretendida (CrS 2248,9 mil, em 1986).
7. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente pleito, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 58, DE 1983.
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltjllleira (PI) a
em ('r$ 13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e nol'enta e um mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
ele~·ar

O Senado Federal resolve:

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Itaueira, Estado
do Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução n' 93, de 11
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a ele~
varem Cr$ 13.391.000,00 (treze mílhões. trezentos e noventa e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar uma operação de_crédito, de igual valor, junto à caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à
implantação de guias e sarjetas, naquele Município, obedecidus as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
_ S~la das Co_missões, 28 de abril de 1983.- Severo Gomes, Presidente em exercício- João Castelo, RelatorLomanto Júnior- Affonso Camargo- Jorge KalumeGabriel Hermes - Fernando Henrique Cardoso -José
Lins.
PÀRECERES

- N~'s 485 E 486,- DE t983
Sobre o _Projeto de Resolução n9 58, de 1983, da
_Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de ltaueira (PI), a' elevar em Cr$
-13.391.000,00 (treze milhões, trezentos e noventa e
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 485, DE 1983

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes
Chega a este Colegiada, depois de parecer aprovado, à
unanimidade, na Comissão de Economia, o Projeto de
Resolução anexo, oriundo da Mensagem n9 565, de 30 de
novembro de 1981,_ que submete "à apro'Yação do Sen!ldo Federal proposta do Ministro da Fazenda para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itaueíra, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ I 3.39! .000,00 (treze milhões, trezentos e noventa e
um mil cruzeiros).
2. Trata-se, no casO, de" emp.réstiino a que, por força
-das normas contidas no art. 29 da Resolução n\" 93/76,
do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados
pelo art. 21' da Resolução n\" 62/75, também desta Casa,
parcialmente modificado pelo art. J9 da citada Resolução n\" 93/76, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS.
3. No âmbito da competência desta Comissão inexistem óbices à aprovação da matéria, traduzida no Projeto
de Resolução oferecido pela Comissão de Economia, vez
está conforme a Constituição Federlai e as leis do País.
É o parecer
i
Sala da Com_issãO. 25 d_e maio dl 1983.- Murilo Badaró, Presidente - Helvídio Nunes Relator - Martins
Filho - Ocqívio Cardoso - Pedro imon - Passos Pôr~
to- Guilherme Palmeira- João ('almon- José Fragelli.
1
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PARECER N• 486, DE 1983

Da Comissão de Munidplos
Relator: Senador João Lobo
O Projeto de Resolução sob exame, apresentado pela
Comissão de Economia, como conclusão do seu parecer
sobre a Mensagem ~ 370/81, do Sr. Presidente daRepública. autoriza a Prefeitura Municipal de Itaueira (PI)
a elevar em Cr$ 13.191.000,00 (treze milhões, trezentos e
noventa e um mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada interna, a fim-- de que possa contratar uma
operaç-ão de crédito "junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à
implantação de guias e sarjetas, naquele município.
2. A proposição iriereCeU di-Comissão de Constituição e Justiça o ericaminhamento favorável, no que diz
respeito aN. aspectos âe Constifuciorialldade, jurfdícidade e técnica legislativa~
3. Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico
examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, será
de grande impacto sôcio-econômico pai"a a região beneficiada pelo investimento.
4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do
projeto de resolução de autoria da Coiriis.Sào àe Economia, ora sob nosso exame.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1982. - Passos
Pôrto, Presidente- João Lobo, Relator - Almir Pinto
- Jorge Kalume - Mário Maia - Alfredo Campos Carlos Lyra - Jutahy Magalhães - ódlicir Soai-es.
PARECER N• 487, DE 1983

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Oficio "S'' n9 1, de 1983 (Oficio n9 147-P/MC, de
14-12-82, na origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal côpias das notas taquigrá.ficas e do ac6rdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 97.337-1, do Estado de São
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos artigos 39, 49 e :59 da Lei n9 270, de 2 de dezembro de
1977, do Município de Orindiúva, daquele Estado.
Relator: Senador Passos Pôrto
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
para os fins previstos no artigo 42, VII, da Cons_tituição,
remeteu ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido por aquela Egrégia Corte nos
autos do Recurso Extraordinário ns> 97.337-1, do Estado
de São Paulo, o qual declarou a "ii1.conSiitucioilalidade
dos artigos 3'1, 4~ e 59 da Lei n9 270, de 2 de dezembro de
1977, do Município de Orindiúva, daquele Estado.
Compulsando-se os autos, verificamos que o recorrente, originariamente, no juízo singelo, opôs embargos às
execuções fiscais propostas pela Prefeitura Municipal de
Orindiúva, insurgindo-s-e contra a cobrança da taxa de
conservação de estradas. Sustentou o então embargante
a ilegalidade da base de cálculo para a apuração do valor
da mencionada taxa, por violação do artigo 18, § 29, da
Constituição Federal e art. 77, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Julgados procedentes os embargos no juízo de 19 grau,
foi, todavia, a senteilça reexaminada pelo 19 Tribunal de
Alçada Civil, para o fim de se julgar parcialmente procedentes os embargos;-----Inconformado, o embargante interpôs recurso extraordinário com fulcro nas letras "a" e "d"_do artigo
119, inciso III, da Constituição Federal, sustentando ser
ilegal a base de cálculo utilizada para a cobrança da taxa
de conservação de estrada de rodagem, por ser idêntiCa à
do imposto territorial rural. Enumerou aiilda divergência jurisprudencial com os julgados paradigmas do Pretória Excelso.

DIÂRIO DO CONGRESBONACIONAL (Seção II)

Superado o obstáculo do valor da causa, ante a ofensa
à Cã-rta Ma&na e à Súmula n9 595, daquele Augusto Tri_-bunal, o eminente Relator, Ministro Moreira Alves, frisou que, em casos como o vertente, o Supremo Tribunal
firmou jurisprudência reconhecendo a inconstitucionalidade da taxa de conservação de estradas de rodagem,
cuja base de cálculo se divorcia do fato gerador,
desnaturando-a, ao transformá-la em verdadeiro imposto, "p~üa cuja instituição não é competente o município".
Conhecendo do recurso e lhe dando provimento, o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária de 18 de
agosto de 1982, unanimemente, nos termos do voto do
Relator, declarou a inconstitucionalidade dos_artigos 39,
1./.9 e 5~ da Lei n9 270, de 2 de dezembro de 1977, do Mun-icípio de Oi"indiúva, Estado de São Paulo.
Em síntese, o Supremo Tribunal Federal, como sói
aconfecer em julgados idênticos, coerente com a sua
pacífica jurisprudência competidíada na Súmula n9 595,
mais uma vez, repeliu a chamada taxa de conse-rvação de
estradas de rodagem que tenha como fato gerador o mes~
mo que serviu para a incidência de imposto, por infrinM
gêpcia do art. 18, § 29, da Carta Magna, combinado com
o art. 17, pãrágrafo único, do Código Tributário Nacional.
__ O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de !9 de
novembro de 1982 e transitou em julgado, com a seguinte ementa:
"Taxa de conservaçào de estradas.
- Base de cálculo que, por se achar divorciada
do fato gerador da taxa, a _desnatura,
transformando-a em verdadeiro imposto, para cuja
instituição não é cOmpetente o município.
Recurso extraordinário conhecido e provido,
declarando-se a inconstitucionalidade da Lei n9 270,
de 2 de dezembro de 1977, do município,de Orindiú'" (SP)."
Pelo exposto, observadas as diretrizes conStítucionais
e regimentais pertinentes, formulamos o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 59; DE 1983
Suspende a execução dos artigos 39, 49 e 59 da Lei
o9 270, de 2 de deze~bro de 1977, do Município de
Orindiúva, Estado de São Paulo.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Plenária de 18 de agosto de
1982, nos autos do Recurso Extr.aordinário n9 97,337-1,
a execução dos artigos 39, 49- e 59 da Lei n9 270, dC: 2 de
dezembro de 1977, do Município deOrindiúva, Estado
de Sãó Pãulo.
Sala da Comissão, 25 de maio de 1983.- Murilo BadB.ró, Presidente-- PaSsos Pôrto, Relator :...: Guilherme
Palmeira - Alfredo Campos- Amaral Furlan- José
Ignácio - Hélio Gueiros - Odacir Soares- Martins Filho.
PARECER N• 488, DE 1983

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Oficio "S" n9 29, de 1982 (n9123/P/MC, de 26-10~
82, na origem), do Senhor Presidente do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal
cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
·Extraordinário n9 95.746-4 do Estado de São P~ulo, o
qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 29 da
Lei n9 1.060, de 26 de dezembro de 1978, do Município de Pompéia.
Relator: Senador Passos Pôrto
Constam das notas taquigráfiCaS, que os recorrentes,
originariamente, impetraram mandado de segUrança
contra a Prefeitura Municipal de Pompéia, Estado de

Maio de 1983

São Paulo, para o fim de cancelar o lançamento da taxa
de cciiiservação de_ estradas de rodagem, do exercício de
1979, em nome dos impetrantes ou antecessores.
Concedida a segurança no juízo singelo, foi a Sentença
cassada pela Terceira Câmara do Primeiro Tribunal de
Alçada Civil, sob a alegação de que não houve infringência ao art. 77 do Código Tributário, porque a base de
cálculo da taxa de conservação de estradas de rodagem
do citado município tem base diversa do imposto territorial-rural.
Irresign8.dos, os recorrentes interpuseram recurso extraordinário, devidamente admitido pela letra "d", inciso III do artigo 119 da Carta Magna, sob a alegação de
violação constitucional dos arts. 30, 31 e 77, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, alêm de divergência com núffieroSos jUlgados da Suprema Corte.
A ilustrada Procuradoria Geral da República opinou
pelo conhecimento e provimento do apelo extremo.
RelatiflO:o
inatêria, o emineilte Ministro Moreira
Alves ailrmou que, na espécie dos autos, aquela Egrégiã
Corte se firmou nó sentido da inconstitucionalidade da
taxa de CoriservaÇão de estradas de rodagem.
Acolhendo -parecer da Procuradoria Geài1 da República, concluiu seu voto, conhecendo do recurso e lhe
dando provimento para restabelecer a sentença de primeirO grau, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo
2~ da Lei n~ 1.060, de 26 de dezembro de 1978, do muri.icípio paulista de POmpéia.
O acórâãO foi" publicado no D!ário di. Justiça de 13 de
agosto de 1982, republicado em 15 de setembro do mesM
mo ano, transitou em julgado, com a emenda seguinte:

-a

"Taxa _de conservação de _estradas municipais.
Base de cálculo inconstitucional por levar em
consideração elementos que são totalmente estra-nhos ao fato gerador de taxa. Jurisprudência -do
STF.
Recurso Extraordinário conhecido e provido, de-clarando a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei n9
!.060, de 26 de dezembro de 1978, do Município de
- Pompéia (SP). ''
Pelo exposto, com arrimo nos dispositivos regimentais
-Cjúe-norteiam a -espécie, forrriulainoS O seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 60, DE 1983
Suspende a execução do art. 29 da Lei n9 1.060, de
26 de dezembro de 1978, do Município de Pompéia,
Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. ~suspensa, por inconstitucioi1alidade,
nos termos da_ decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferido em 13 de maio de 1982, nos autos do
RecUrso E-xtraordinário ns> 9.5.746-4, do Estado de São
Paulo, a execução do artigo 29 da Lei n9 1.060, de 26 de
dezembro de 1978, do Município de Pompéia, daquele
Estado.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1983.- Murilo Badaró, Presidente - Passos Pôrto, Relator - Guilherme
Palmeira - Alfredo Campos- Amaral Furlan- José
lgnácio- Hélio Cueiros- Odacir Soares- Martins Filho.
O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
J9-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 106, DE 1983

Estabelece limite para o reajuste de preço público
ou tarifa sujeita a controle governamental e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
- Art. ]9 O reajuste de preço público, tarifa ou, de forma geral, qualquer contraprestaçào relativa a serviço
prestado ou venda de mercadoria cujo valor esteja sujei-
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ao sabor _das _conveniência$ setoriais, atê_ mesmo em raw
zão de pressões externas.
E. imperioso restabelecer um mecanismo de controle
políticO sem que isto implique atrofiar a liberdade empresarial. Considerando as restrições recentemente impostas ao reajuste de salários e vencimentos em geral, cujos titulares representam a maioria dos usuáiios pOtenw
sumidor ocorrida no período.
ciais, impõe-se limitar a possibilidade de aumento de
Parágrafo único. Para Os efeitos do disposto neste
preços p_ela via executiva a 70% (setenta por cento) davaartigo toma.r-se-.á por base a data do último reajuste an- riação do Jndice Nacional de Preços ao Consumidor.
terior à entrada em vigor desta Lei.
Qualquer reajuste considerado necessâriQ que ultrapasse
Art. 3~' Na fixaçã-o do novo preço tomar-se-á em
este percentual fica sujeito a prévia aprovação parlamenconta:
- tar.
a) a essencialidade do bem ou serviço;
-O pfojetO estabelêce, outrossiilJ., critérios socialmente
b) a capacidade económica da população; e
relevantes- para fixação das tarifas reajustadas.
c) as necessidades empresariais.
Caso circunstâncias conjunturais determinem a necesParágrafo único. Sempre que possível, serão estabt:._.sidade da adoção de outros parâmetros~ ·o pedido de aulecidos preços diferenciados em razão da condição sóciotorização enCaminhado ao Parlamento deverá fazerwse
económica do adquirente.
acompanhar de minuciosos esclarecimentos que permiArt. 4<? Caso circunstâncias conjunturais exijam reatam. uma avaliação segura.
juste em montãnte superiOr ou em prazo inferior será soA propoSiçãO" em pauta visa permitir o cstabelecimelllicitada prévia autorização ao Congresso Nacional.
to de um justo equilíbrio entre os interesses sociais e as
Parágrafo único. O pedido de autorização será
necessidades ditadas pela economia na medida em que
acompanhado de:
submete ao controle político os reajustes de preços, sujeia) justificação da necessidade da medida;
tos a controle governamental, que excedem a capacidade
b) relatório eCOnômtcO.:Colit"á6ITque perffiita avaliar a - _ financeira da maioria da população.
situação das empresas que atuam no setor e prever as
Sala das Sessões, 27 de maio de 1983. - Itamar Franconseqílências da medida;
co.
c) minuciosa exposição sobre os componentes de custo;
(Ás Comissões de Constftuiçilo e Justiça e de Ecod) evolução dos preços nos últimos 5 (cinco) anos;
nomia.)
e) estudos realizados no âmbito do órgão competente;
f) indicação de outras alternativas viáveis; e
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 107. DE 1983
g) demais elementos julgados pertinentes.
Art. 5'i' O Congresso Nacional poderá solicitar
Proíbe a alteração da Lei Orçamentária por
quaisquer outras informações necessárias -à apreciação
Decreto-Lei
da matéria.
Parágrafo único. Caso a matéria tramite com limiO Congresso Nacional decreta:
tação de prazo, as informações serão prestadas, no máxiArt_. i"' _O artig_o 4'", da Lei 4.320, de 17 de março de
mo, dentro de 8 (oito) dias (tteis.
1964, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Identifica-se o Parlamento, nas sua raizes históricas
_ com a conquista de certas categorias sociais de opinarem
previamente sobre a arrecadação de tributos e fixação
das despesas do erário. Reconheceu-se à nobreza o direito de autorizar ou vetar as intenções do monarca em ma___téria d_e dispêndio e cobrança compulsória. Na sua essência, a reserva legal conferida ao Legislativo li"odierno é
da mesma natureza. Os representantes do povo são os únicos_legítimados a, previamente, autorizar despesa e estimar receita.
Constata-se, portanto, que o sentido das atribuições
constitucionais conferidas ao Congresso Nacional em
matéria orçamentária são incompatíveis com qualquer
hermeneutica qt.ie -Conclua por reconhecer ao Chefe ·do
Executivo poderes que se sobreponham à vontade legislativa.
O decreto-lei, consoante norma expressa, tem vigência
imedíata e, ainda que posteriormente rejeitado, são válidos todos os atas praticados no interregno. Assim sendo,
admitírwse que a "lei orçamentária" possa ser editada ou
alterada por esta via legislativa implica em negar ao Parlamento o direito de opinar previamente a respeito de assunto que lhe é privativo.
A alteração que ora se pretende introduzir na lei 4.320,
de 1964, que fixa as "normas gerais de direitõ financeiro", tem por finalidade impedir que a ausência de norma
esPeCífica a respeito do Ú:ma pÕssibitite entendimentos
outros incompatíveis com a ordem constitucional.
Sala das Sessões, 27 de maio de 1983. -Itamar Fran-
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to a controle governamental ou seja por ele diretamente
fixado, far-se-á segundo__os critérios e condiçÕCS estabelecidas na presente Lei.
Art. 211 Os órgãos competentes da administração direta ou indireta somente poderão autorizar l (um) reajuste anual em valor não excedente de 70% (setenta por
cento) da variação do IndiceNacional de Preços ao Con-

caçào.
Art. 7Y

São revogadas as disposições em contrário.
Justificação

A pofítica c!conômicaii:zseriSível-p8:fa os problemas sociais que vem sendo imprimida ao longo dos anos pe-las
autoridades ex-_ecutivas parece haver-nos conduzido a
uma situação de sombrias perspectivas. Acuados por exigências cada vez mais graVosas dOS banqueiros internacionais, os setores do Governo responsáveis- pela condução da economia são levados a impor à população
drásticas medidas que afetam sobremaneira o já minguado orçamento familiar.
A série de inedidas recessivas adotadas à revelia da
Nação vem angustiando um crescente número de endivíduos que já não conseguertn:ttcOfltrar emprego nem mesmo aceitando remuneração inferior às suas necessidades
básicas. O problema social se agrava dia a dia sem que os
detentores do poder se revelem capazes de buscar novos
rumos.
A intervenção do Estado no domínio económico remonta, nas suas origens, ao princípio do século e teve
por causa a necessidade de se disciplinar a complexa
gama de interesses em conflito. Hoje parece haver um
consenso da necessidade imperiosa desta intervenção
com o escopo de promover o desenvolvimento ordenado
e assegurar o bemwestar social a mais amplas camadas
populacionais.
Existe um amplo espectro de atividades que são átualmente ou bem exploradas pela própria administração
púb!ica ou então submetidas a rígido controle, em especial no que tange à determinação do preço final cobrado
do usuário. O fato de inúmeras entidades gozarem de
ampla autonomia financeiro-gcrencial faz escapar ao
controle político tanto a fixação dos preços como os ctitêrios de reajuste. Assim é que a contrapreStaçào relativa
a inúmeros serviços ou bens essenciais passou a flutUar

"Parágrafo único. CaSo ratO superveiiiénte à
entrada cm vigor da Lei de Orçamento recomende a
respectiva alteração, o Poder Executivo enviará ao
Congresso Nacional mensagem explicativa acompanhada de projeto de lei."
Art.
cação.
Art.

2~>

Esta Lei enu_a em vigor na data de sua publi-

~"'

São_revogad_as as disposições em contrário.
Justificação

Com a inüOâU.ção do tipo normativo denominado
··decreto-lei" na Ordem constitucional surgiu dissensão
entre os juristas quanto à amplitude da matéria disciplinável pelo refeiído iilstrumento legis(ativo. No que tange
a~ "finanças públicas" divergiram os doutos, a princípio,
quanto a englobar tal conceito igUalmente assuntos que
relevam do direito tributário. Alterou-se o preceito, posw
teriormente, para incluir de forma expressa a locução
"inclusive normas tributárias" (vide atual redação do
art. 55, item. II, da Constituição). Mesmo assim não ficou claro se o permissivo legal está a compreender autorizw;;ão para ínStitUir' ou majorar tributo-Por decreto-lei.
Existem ponderáveis razões que são alegadas tanto pela
. corrente doutrinária que opta por uma entendimento
restritivo quanto por aqueles que sustentam entendimento oposto.
Acreditamos existír hoje um consenso nacionill quanto ao uso abusivo e incõntidO que tem sido feito Pelo Poder Exel.!utivo da faculdade de legislar via decreto-lei.
Decididamente, não há argumento sensato capaz de provar que matêríil tiaba]hista ou [ocatícia se incluem no
âmbito das _"finanças púb!icas".
Pode parecer ao menos avisado que a atual redação do
artigo 55, item II, da Lei Fundamental, faculta alterar a
lei orçamen-tária pelo caminho anómalo do decreto-lei.
Exame atento do instituto entr_e_tanto, está a revelar o
contrário.

co.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.310, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Art. 49 A Lei de Orçamento compreenderá todas as
despesas próprias dos órgãos do Governo e da Administração centralizada, ou que, por intermédio deles; se devam realizar, observado o disposto no art. 2"' (1).
À Comissão de Constituição e Justiça.

PROJETO DE LEI DO SENADO No 108, DE 1983
D!spõe sobre o parcelamento do ImpO.!lto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]"' O Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) de montante igual ou superior a um (I)
valor-de-referência poderá ser pago em até cinco (5)
prestações mensais iguais entre agosto e dezembro de
cada exercicio.
Art. 2"' Aplica-se o disposto nesta lei aos lançamen. tos correspondentes ao exercício de 1983, mesmo que já
tenham sido expedidos os respectivos avisos.
Parágrafo único. O estabelecimento bancário incumbido do recebimento providenciará o parcelamento, na
forma do disposto no artigo primeiro, -sem-qualquer ô-'-- nus adicionaJ para o contribuinte que já tenha recebido o
seu aviso.
--Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogamwse as disposições em contrário .
Justificação
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural já
foi, neste Pais, uma insignificância supoitável pelos j:iroprietários runiis de qUalquer nível económico.
O rileSmo -não--aContece de alguns anos para cá, particularmente no presente exercício, quando a terra' nua
teve o seu valor venal, para efeito de incidência do tribu·
to, alterado em até mais de 300% em muitos casos.
Na impossibilidad_e de tornar passivei este parcelamento já no presente exercicio, a não ser que pudéssemos
sensibilizar os líderes no Congresso Nacional e fazer
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transitar esta matéria em regime de _urgência Urgeii.tíssi~
ma, estabelec_emos sua vigência para o próximo ano, ao
mesmo tempo que procuramos dar ao proprietário furai
os mesmos direitos do proprietáriO Urbano que pode pagar seu imposto de parcelas mensais e sucessivas.
Sala de Sessões, 27 de maio de 1983.- Nelsoõ. Carnei-

ro.
(Às Comissões de Coll!itituição e Justiça e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)....:... Os projetas lidos serão publicados e remetidos às ComissõeS Competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.

São lidos e deferidos os seguintes
REQUERIMENTO No 676, DE 1983

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 Executívo as seguintes
informações relativas a Mensagem n9 29, de 1983-CN,
que "dispõe sobre a tributação das sociedades de investímento de cujo capital social particípem pessoas fisicas ou
jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior, e dâ outras providências."
1) Quais os eXemplos específicos de países que não
tributam ganhos de capital auferidos por não residentes
(item 4 da Expos1çã0 de Motivos 254/82)?
2) Quais as sociedade de investimento que têm captado recursos externos com base no Decreto Lei n9
1.401/75?
3) Qual foi o montante de reCursos externos qUe efetivamente 1ngressaram no País ao abrigo das disposições
do Decreto Lei n9 1.401/75?
4) Qual foi a quantia anualmente arrecadada em razão do, tratamento tributário especial concedido paio
Decreto Lei n9 1.401/75 aos capitais estrangeiros?
5) Qual foi o montante de lucros, dividendos e ou
bonificações reinvestidos no País a partir do advento do
Decreto-Lei n9 1.401/757
6) Qual foi o montante de lucros, dividendos e ou
bonificações anualmente enviados para o exterior, a partir do advento do Decreto-Lei n91.401/75, isentos de tributação?
Justificação
O tratamento privilegiado que tem recebido o capital
estrangeiro no país ao longo dos anos está a merecer acurado exame por parte do Poder Legislativo. Temos assistido a uma vertiginosa escalada no ritmo de concessões,
favores e benefícios. O processo de endividamento gerou, como subproduto, wna crescente necessidade de divisas fortes cujo custo de captação é atualmente proibiti-

vo.
A caótica situação das contas financeiras com o mundo des.envolvido, resultante da desastrosa política econômica de abertura indiscriminada- para o exterior, leva~
nos a outorgar crescentes facilidades aos investidores de
outros países.
Informa-se a Exposição de Motivos n9 254/82 do Sr.
Ministro do PlanejB.mento que os benefícios fiscaiS conK
cedidos "a residentes ou domiciliados no exterior" nos
termos do Decreto-lei n' 1.401, de 7 de maio de 1975, jã
não são suficientes. A "comunidade financeira internacional", no dizer do S. Ex', considera aquele diploma
''altamente restritivo", impondo-se, segundo a lógica
oficial, torná-lo mais adequado aos reclamos do grande
capital.
Acredito fazer-se necessário a obtenção de alguns eleK
mentes suplementares de informação antes que o Congresso Nacional jll,lgue, em definitivo, a matéria cOnstante do DecretoKiei Iii> 1.986, de 1982.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1983. -Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 677, DE 1983
Senhor Presidente,
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I,
letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas aO Po-ãer-Executivo ils- seguintes
informações relativas à Mensagem n9 67, de 1983-CN,
que "acrescenta disposições ao artigo !9 do DeCreto-lei
n9 2.020, de 13 de abril de 1983":
I) Qual a parcela da ''conta de Contribuições a Fundos" destinada a atender "às despesas de pessoal e encargos sociais" (item XIV do parágrafo único do artigo 1~
do Decreto-lei n~ 1981/82)?
2) Quais são, especificamente, os "Programas Especiais" que se encontram sob a supervisão direta da Secretaria de Planejamento (item XII do parágrafo único do
artigo 19 do Decreto-lei n9 1981 /82)?
3) As razões que recomendaram a exclusão de três
novos itens da contenção orçamentária de 12% (prevista
no Decreto-lei n9 1981, de27Kl2K82, foram supervenien~
tes à edição do referido diploma legal?
Justificação
As negociações empreendidas junto a agent_es financeiros internacionais visando "rolar" a dívida externa braK
sileira resultaram, dentre outras- medidas extremamente
gravosas para a Nação, na exigência de uma "con-tenção" orçamentária da ordem de 12% (doze por cento)
consubstanciada no Decreto-lei n9 1.981. de 27 de dezembro de 1982.
Embora a medida fosse de ordem geral, alguns itens
do orçamento ficaram expressamente excluídOS do corte
(parágrafo (mico, do artigo 19, do Decreto-lei n9 1.981).
Causa perplexidade que, passados poucos meses, sinta o
Poder Executivo necessídade de ampfi.ú o rol de exceções à regra acrescentando três nova hipóteses.
1:: _necessário que o Parlamento seja informado sobre
os motivos supervenientes à publicação do Decreto~ lei n9
1.981/82 q-ue levaram à respectiva alteração poUco tempo após a sua vigência.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1983". -Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Serão requeridas as informações solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador (uiz Cavaicante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Amanhã, 28 de maio, faz 25 anos do lançamento da
Operação Pan-americana: fraternidade entre as nações
deste_Continente, seu lema; derrubada das barreiras entre pobres e ricos, seu objeto. Desenvolvimento equilibrado e solidário, seu instrumentO de lUta.
Amanhã, celebram-se as Bodas de Prata da carta do
Presidente Juscelino_ Kubitschek a seu homólogo da
grande nação do Norte, o Presidente Dwight Eisenhower. Em que, lamentando o tratamento descortês dispensado ao Vice-Presidente Richard M. Nixon, na Venazuela, tenta interpretar o estado de ânimo das populações
sul~americanas, com relação à política ianque.
Amanhã, transcorre a efeméride que celebraria um
presidente, não fora ele o plantador de Brasília, o lançador do programa desenvolvimentista brasileiro e_ o
ideólogo do rompimento nacional com a sujeição à minoridade económica e ao colonialismo tacanho.
Amanhã o Brasil estaria celebrando fantásticos recordes de produção e consumo advindes de termos justos
em seu intercâmbio comercial. Seria, na verdade, a comemoração de um novo_ Sete de Setembro.
"Porém jâ cinco sóis eram passados
Que dali nos partíramos, cortando,
Os má"res nunca- danteS navegados,
Prosperamente os ventos assoprando."
O Brasil despertava de seu letargo, cansado da horizontal, em que jazera "eternamente, ao som do mar e à
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luz do cêu nrofundo". Sacudia a poeira dos tempos, ansioso por falar suas falas, cansado de uníssemos améns.
O Brasil escorria da pena do Presidente Kubitschek, afirmativo, claro, viril. E uma dica emanava da carta do
novo Caminha:
" ... não é possível esconder que, ante a opinião
mundial, a idéia da unidade pan-americana sofreu
sério prejuízo. Não pode deixar de resultar, dos desagradáveis acontecimentos que tanto deploramos,
a impressão de que não nos compreendemos em
nosso continente. A propaganda dos interessados
no antiamericanismo, naturalmente, procura agora
converter estes supostos desentendimentos numa incompatibilidade, numa inimizade entre os países livres da comunidade americana, o que, felizmente,
está bem longe de ocorrer."
Longe de ser uma declaração de guerra aos Estados
Unidos, de ser uma ameaça de mudança de campo e de
leadade, a carta de JK é clara manifestação d-a nossa fidelidade aos ideais pan-americanos; insofismável confissão de fé na geopolítica de então - países livres ou comunistas; crença inarredável na política de entendimento
. deste hemisfério; e lúcido exame da realidade dos ideais
de fraternidade e solidariedade entre nações em díspares
estágios de desenvolvimento econômico.
De Juscelino é esta incisiva indagação:
"Estaremos todos nós atuando no sentido de estabelecer a ligação indestrutível de sentimento e interesses que a grave conjuntura económica aconselha e recomenda?"
Parecia-me _a mim, então, defrontar-me com um gigante de desmesurada estatura, que se levantava para
afirmar que uin -país de nossas dimensões e uma AmériCa
Latina......,. cansad.a de ser a noiva fiel sem afagos--, viam
chegar a hora do despertar da consciência- de nossos irmãos do Norte, para uma fraternidade sem rebuços.
Monroe lapidara uma sentença- .. A América para os
Americfúws" - que fora interpretada ao pé da letra. O
sonho dos Libertadores diferia, porém, no tom e na melodia. Eles queriam uma América do Sul também afluente, herdeira das vantagens de um comércio internaciOnal,
onde entrava com a munição mais importante, a mu~
nição de boca, os alimentos. Eles queriam os "indios"
fora da versão desprimorosa dos ..westerns"; excluídos
do reparte das migalhas; e figuras das brilhantes legendas de Tupac Amaru, Felipe Camarão ou Mano Capac.
Enfim, ã América do Sol desejaria ser mais que "sea resorts" para ianques ricos; queria eliminar o maniqueísmo de livros escolares de nações sul-americanas que não
tinham pejo em apresentar o autóctone como indolente
indesejado, e o colonizador como o verdadeiro construw
tor de sua realidade histórica.
Diferentemente de então, muito diferente mesmo, é o
tom da recente Carta de Intenção ao FMI, cujo item n9 6
diz:
"_Para ~ssegurar o êxito deste programa econômico, será essencial que o Brasil possa continuar com
o apoio financeiro de bancos comerciais estrangeiros, de organismos internacionais e de Governos.
Tal apoio financeiro será de especial importância- no
início de 1983, quando o efeito completo das medidas de reajuste ainda não se tiver materializado."
Quando é que materializarão esses efeitos?
Trata-se de um programa de pronto-socorro. O País,
de pires na mão, pede clemência.
Diferentemente de JK, o Brasil vai ao funda. Quando
tem de ir ao Fundo. Diferentemente de 25 anos atrás, o
Brasil não vai ao GA Ti, ao Kennedy Round, ao Grupo
dos 7 mais ricos, eXigir melhores preços para seus produtos. O Brasil não fala grosso, em nome de seus 55 milhões de toneladas de grãos, frente ao Mundo faminto. O
_Brasil não procura um espaço para seus industrializados,
aceitando passivamente o aviltamento de seus preços,
através de simplórios e casuísticos mecanismos de maxedesvalorizações e suppliersjcredits. Continuamos numa
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ingente dependência de combustíveis fósseis, posto que
retardamos, em nome de_nào sei quais rnterf:sses - não
os nossos! -O PROALCOOL.
EmpobrecemosMnos, internamente, fomentando o "exército de reserva" dos liberados do campo capitalizado,
sem que o setor secundário, tradicionalmente nàoabsorverdor de mào-de-_obra excedente, e o terciárfo, esticado ao último pontO do ·elástico, fossem Cap-iiZéS de
integrá-los à população econômiCameiite .:itiva. EOQUanto isto, endividamo-nos externamente com a impudicícia
do caloteiro potencial, e com a imprevidência de quem
afirmava: '-'-dívída não se paga, administra-se". Em nome
dessa gestão desastrada, a que muitas vezes, monocordicamente, tenho-me referido, nesta Casa, o País andou de
ceca e meca, procurando quem tivesse o _ceitil de Judas
para emprestar. Não importava ~j'uro ~que ê, no dizerde Santo Tomás, a moeda da iniqiiidade- nemo spread.
Chegaram, mesmo, nossas Autor[dades Monetárias a
proclamar que a preferência pelo spread maior era
opção, desde que assegurados maiores prazos e maiores
carências. Que a bomba rebentasse nas m~os dos outros!
Simplórios aprendizes de feiticeiro, péssitriOs em aritmética de Trajano, descuraram a resultante dos juros compostos e mergulharam na insolvência por asfixia de papéis:
"Sete anos de pastor Jacó st!rvia
Labào, pai de Raquel, serrana bela;
Ma~ não servia ·ao pãi, servia a ela,
E a ela só por prêmio pretendia."
Amanhã, se fora- Outro o desenrolar da novela latina,
certamente outros seriam os parâmetros das relações entre os Estados Unidos (e, às vezes, Canadá) e o resto do
Continente. Resto do Continente que ê·tratado como
parte do vasto ..quintal do mundo" pela valorosa pátria
de Lincoln. Tudo porque perdemos, gracioiúullente, o
azimute definido por Juscelino, na Carta referida:
"Nào pode o BrasiJ continuar aceif3ndo passivamente as orientações e os pasSos de uma PoHiíCa
com a qual não é conveniente que esteja solidário de
modo quase automáticO, sOUdário por hábito ou
simples conseqüênc;a de sua posição g-eográfica."Solidário por vassalagem.
Todavia, desviamo-nos do rumo que levaria à realização de nossa independência económica. Qual Jacó,
perdemos preciosoS anos de serviços a-um severo Labão
e seus tycoons- os grandes magnatas americanos. Qual
Jacó, servíamos a Labào, com a ingenuidade de quem
porfia a caça sem ·saber que, maiS e mais, dela nos afastávamos, à medida em que cediamos na desafirmação de
seu principal objetívo.
Falhamos em transmitir a dupla consciência aqui forjada ao Colosso d'além do Rio Grande:
Consciência das desigualdades sociaís que se
magnificavam a cada instante.
b) Consciência da urgênCia em supeiar essas- de-sigualdades e eliminar qualquer marginalidade.
a)

Labào continuava a nos impor a remelenta Lia, acenando com as exper.:tativas de possuirmos Raquel. E
pior: o Labão.continua a pa.c;sar-nos o mesmo ..conto do
paco," o mesmo conto da Raquel. E ainda mais doloroso: somos nós que nos gratificamos ein ser enganados.
Amanhã, se o apelo de JK tivesse repercutido na consciência du sociedade dos Estados Unidos, outra seria a
paisagem social do Contfnente, onde muitos, muitos
mais, teriam acesso à repartição dos bens. Uma sociedade deste modo solidária realizaria os ideais comunitários
da Democracia Social. Os mesmos ideais de socialização
da riqueza ora inseridos na Carta do meu Partido, o Partido Democrático Social.
Recordo qüe, em 28 de agosto_de 1958, agradecendo
carta que Ike lhe enviara, por portador especial, o Secretário de.Est<ido-John FáSier Duiles, JK afirffiava, com
ênfase:
"Desejo fixar um princípio, ao destacar que o
mais eficaz e verdadeiro remédio em defesa da democracià e-Onsiste em promover o desenvolvimento ... "
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T11l desenvolvimento tinha nome e sobrenome. O
sobrenome seria o social-cristão, vez que se exorcizava
tanto o crescimento burguês elitista, quanto o
estalinismo-economicismo Soviético.
Tal desenvolvlmento, no dizer do Pontífice reinante,
era o novo nome ~a Paz. Paz não_pode signifi~r o com-~ prO-metill}.;_ntQ_,muQ_o_Q~s massas_ marginalizadas com a
ordem econ_ômiça, _injusta; que preserva uma cumulação
de bens p!![a Q_~_mesmos de sempre- a elite privilegiada
dos ricos. Paz é conseqiiência política de uma sociedade
iguaHtária, .m.esmo_ que não possa ser de iguais.
Foster Dulles, com sua autoridade de ex-diretor da
CIA, no banquete que então lhe ofereceram, no Itamarati, demonstrou compreender, plenamente, o compromisso norte-americano de combate às desigualdades soc_iaj_s:
Dis~e ele, respondendo a discurso que o saudava:
"O essenCial não é saber como impedir que oComunismo altere o status quo, mas saber como nós alteraremos esse-s-ta-tus quo, a fim de que possamos
converter o futuro, no mais estimulante e produtivo
amanhã, no interesse do bem-estar humano ... "
Contudo~ n"âqUele momento, e-antes meSmo que começasse· a deslanchar, a Operação Pan~americana fazia
água. Passado o primeiro impacto dã-proposição de Juscelino, numa hora de dificuldades políticas para o Presidente Eisenhower, voltaram a prevalecer os cediços chavões de repartição da riqueza, de enquadramentos automáticos e _de compromissos inieramericanos nos velhos e
privilegiados campos da defesa e da segurança continentais. Dulles, que acenava com o bem-estar, se confunde;
e, na carta de despedida, fala, agora, peremptoriamente,
C!m restripgir os espaços ao comunismo (ateu); invoca o
TIAR e a reação çle_ defesa ao inimigo comum; e vai embora,_ sem ao menos pegar o mote do desenvolvimento
equilibrado; dos preços aviltados de nossas matérias'pririui.s; dos mefcádOS regionãis- da assístencia têcnÍCfl e
- crectitíCíã-, alavancagem efetivá pã:ni o Welfare State.
Dando o dito pelo não dito, Dolles fingia ignorar tudo o
Cfúe noS distinguia dóS ricos, mais ao ii.Orte; tudo o Q.ue
___ n.os-sepcinlVS. -das áreas de privilégios; e tudo o. que nos
empurrava para_o abismo. Inexoravelmente_! __

e

Depois, vieram as cansativas e t~diosas reuriiões de
Chanceleres, d-o Comitê dQs 2l,.novartiente dos.Chanceleres e daOEA. O processo de cooptação entrava em plena floração. E por que não?- em rota de colisão com a
Oper<;tção Pan·americana. Finalmente, a reunião da
OEA propunh<l a reformulação do Conselho Interameric-.tno Económico e Social que absorve"fia
OPA.
~~Amancebou-se!", diria o Sebá da televisão.

·a--

_Os "cardeais" adotaram a OPA, em seu beneficio.
- ludo ficõu-- como- dantes: os pobres cada vez mais
J?Obres; os ricos cada ve~ mais ricos. A tal ponto que
John Kepnedy, eleito em 1960, quando a Operação mar- rera de leucemia, pensou num pálido arremedo - a
Aliança para o Progresso. Através dela, os Estados Unidos vende,ram mais trigo, em concorrência com a produção doméstica; ajudaram inanes projetas de constru_ção de _escolas clássicas, fizeram empréstimos de 40
anos, que desestocaram seus pátios e restauraram a imagem desgastada do bondoso Tio Sam. Seu vetar mais audacioso - a Missão Azimov -:-:-, pretendia ajudar a
criação de tecnologias substitutivas, mas veio a gorar redondamente.
O SONHO ACABOU?
Já por meados de 1959, a Operação Pan-americana
mostrava que não tinha mais gás. O divórcio entre os Est_ados Unid'?s e seus pobres vizinho.$. "além do rio Grande" estava na Vara ôe Famflia, após apressado casamento de conveniência.
Que faltara para dar certo'?
Tudo o que constitui pré-requisitos para o bom ajustamento conjugal: renúncia, fidelidade, respeito e amizade.
faltou aquilo que diz um autor cristão;. "Amar não é
olhar um para o outro; mas olharem ambos numa mesma direção".

~
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_Que f~ltou, para que hoje_ celebrássemos vitoriosas bodãs de piata1 A prata. Penso que a prata impediu as bodas: as desigualdades económicas gritantes exigíam do
americano ceder parte do que lhe era supérfluo. Faltou
amizade verdadeira, embora se invocasse o Tratado Interameriç:ano de AmiZade" Recíproca. Que só vale para a
guerra, defensiva, ofensiva ou preventiva.
Afonso Arinos, o grande mestre da Ciência Política
como líder da Oposição, na Câmara Federal
de 1958, analisava, assim, o dislate entre a ajuda militar
americana e o apoio económico:
brasileir~.

"Mas, Sr. Presidente, não devemos esquecer as Jj.
nhas com que se cose a nossa realidade. Os Estados
- - -unidos- despendem por ano 90 vezes, em despesas
militares, daquilo que gastam em auxílios económicos aos países que pretendem atender. Os estudos
feitos pela ONU chegaráffi à conclusão de que o
conjunto da ossatura democrática ocidental precisaria de uma inversão de cerca de II bilhões de dólares por ano. Esses II bilhões de dólares por ano
constituem uma quantia íntima, em relação às despesaS inifitares efetuadas pelo Tesouro Americano."
Por que então falhou a OPA?
Ousaria responder com a Bíblia;, "por causa da dureza
de v_ossos corações". Porque seu principal parceiro foi
incapaz de efetivar o que o Presidente Johnson denominou-Guerra à Pobreza; ou seja, de transformar o combate à miséria e às subcondiçôes humanas num Objetivo
Permanente. E de fazê-lo com a mesma volúpia civica da
economia de_ guerra. Não com os pobres remédios rotarianos; os àS_ vezes inofados alimentos para a paz; as esmolas atiradas através dos movimentos caritativos ávidos de tomar o céu de assalto, e quantas outras formas
_inv~ntiv_as_ de manter a alienação e o descompromisso
com as _ações de desenvolvimento.
Amanhã, passados 25_ anos, estamos celebrando o fim
do um s-onho maravilhoso. Como em :muitos casamentos
desfeitos. pouco temos que celebrar.
Da parte dos Estados Unidos, nunca houve demonstrado interesse pela Operação Pan~americana- é forçoso reco_nhecer. Pela aceitação de uma iníqüa divisãO da
riqueza, que os beneficiava. Pela incompetência em enxergar em nós outros um parceiro leal, que merece retriR
buição. Porque, numa paráfrase de Chico Buarque,, "há
distância entre a intenção e o gesto"; suas atitudes têm
revelado a miopia política, nunca permitindo, aos bem
sucedicios homens_de negócios norte-americanos ver que
a Aiflêrica dos PoQres_ ~ra e é uma pungente realidade
continental.
E AGORA, JOSÉ?
Hâ um provérbio chinês muito apropriado a este momento e ao tema que debato: "Mais vale acender uma
vela que maldizer a escuridão".
Em vez do lamento, prefiro emitír Utn brado de alerta.
Quando vejo o que ocorre pelas bandas da América Central, Nicarágua e adjacências, ouso dizer que a OPA bem
poderia ter evitado mudanças tão violentas.
~ hora, pois, de renovarmos a proposição de Juscelino
Kubitschek, a quem rendo minha homenagem de gratiR
dão, pela luta, real e verdadeira, a única a ser lutada,
pela solidariedade continental. A única a ser lutada por
uma América fraterna e solidária.
25 anos, o espaço de uma geração, e tudo continua na
mesma: os bens primários, das nações pobres, têm re~
lações de troca cada vez mais baixas. Perdem de longe
para os manufaturados; mas, também, perdem para os
produtos primários dos ricos.
25 ano_su.Enciuanto isto, nossa tróica econdmíca mais
e mais se agacha perante a plutocracia internacional,
pois agora não somos apenas servos, mas servos de muitos senhores. Agacham-se e põem-se de cócoras, como
mendigos em porta de igreja. Seu discurso é pávido e SU·
balterno, ao contrário do de JK, altivo e varonil.

O Sr. José Fragelli -

Permite V. Ex• um aparte?
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O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com muito prazer,
nobre Senador José Fragelli.
O Sr. José Fragelli- Apenas um breve aparte, eminente Senador, nessa oração tão oportuna: e; para nós, ·cte
certa maneira tão pungente, no instante- em -que rec0id3.
o que o Presidente Juscelino Kubistschek desejava para
o Brasil e para a América. Quero referir:.me, -eSJ)ecialmente, à tróica citada por V. Ex• Es-:>a tróicajá se deSfitL;
consoante notícias dadas ontem e hoje pela imprensa. O
Presidente do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni,
já classificou o procesSo atU3T de penerso e as medidas
que estão sendo tomadas de ineficazes. V. Ex•, tanto
quanto eu, hoje, tomou conheCimento de que se cogita
até da substituição -do Presidente do Blinco Ce-ntral.
Realmente, a sua manifestação, tardia, mas corajosa,
mostra que as exigências feitas pelo FMI, constantes da
Carta de Intenção, não poderiam ser cumpridas, por ír~
realizáveis, e istO"fOJPrevis-to aqui pelas Vozes nl.ais auto~
rizadas dOs Senadõ-res óa- OpoSição. Infelizmente; nós es~
tamos vendo que essas previsões estão sendo confirmadas por fatos concretos. Então, a nossa expectativa é de
que essa política financeira, económica e social, até agora ditada pela tróica, venha a sofrer mudanças brevemente, diante dos sinais promissores a que nós estamos
assistindo.

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Muito obrigado,
nobre Senador José Fragelli. Já disse aqui, e repito ago-ra: discurso sem aparte é como casamento de \oiúva fica faltando aquele toque do imprevisível. E eu já estava
chegando às minhas derradeiras linhas sem ser aparteado. Muito grato a V. Ex•
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Deixe-me responder
esse aparte.
Nobre Senador José Fragelli, na esteira da tróica-, ve- mos que os pró-homens do meu Partido, aqueles mais
solidários com a Pcilíiica ótLCiiii, já começam a se deseSperar. E quem mais Solidário --que não o enlinente exPresidente da CârTiara dos DeputadoS, o -nõbre Senador
Nelson Marchezan ... Pois bem, é o Líder governista que
também já se .desesperou, e a notícia está aqui ·no Jornal
de Brasília de hoje, ... Decálogo", item n9 4:
4 - Mar"chezan não aceita submissão
Nelson Marchezan não aceita (referindo~Se às úl~
timas declarações de Langoni prometendo arrocho)
o hábito de ministros virem de Washington com fcceitas para a nossa economia. Ele propõe que se inverta o caminho,. "Façam primeiro o que deve sef
feito e depois corram ao FMI para recolhe! os frutos. O caminho inverso é submissão".
Concedo o aparte ao nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador- LuiZ Cavalcan~
te, ê um pouco ousadia apartear V, Ex~. porque, quando
V. Ex• vai à tribuna, o aparte mais importante que qualquer um de nós pode dar a V. Ext é ouvi~ lo, é escutá-lo.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- V. Ex' está me lisonjeando. Muito obrigado.
O Sr~ f'ábío Lucena - Em absoluto. Estou fazendo
justiça a um dos homens que, sem dúvida alguma, a História vai registrar como tini dos grandes propulsores da
mudança dos perigosos rumos que foram impostos à
política econômica do nosso País. Eu atentei bem para a
referência que V. Ex• fez à Doutrina Monroe, do grande
Presidente James Monroe_ Como V. Ex~ sabe, essa dou~
trina foi editada no iníciO dO século passado, a pretexto
de proteger as nações do continente americano de agressões armadas provenientes do outro lado do mundo, do
Velho Mundo. A primeira conseqUência da Doutrina
Monroe, sabe V. Ex•, foi que os russos instalaram colónias de pesca ao longo da margem da Califórnia, que
pertencia ao México, e em nome da defesa da América

para os americanos, os Estados Unidos arrancaram primeiramente a Califórnia ao México. V. Ex• se referiu, a
seguir, ao TIA R- Tratado Interamericano de Assistência Reciproca- pelo qual as nações membro da OEA se
_obrigam a dar assistência aos seus consórcios, em caso
de agressão. O mais cabal demonstrativo do desprezo
pelo TIAR foi dado pelos Estado~ Unidos na recente
guerra das Malvinas,_quando, entre a OTAN e a OEA,
eles preferiram ficar ao lado da Inglaterra contra uma
nação latino-americana. _E_sses exemplos, parece, não
chamam muito bem a atenção do nosso País. Mas, com
muito mais autoridade, em que pese a respeitável autoridade do Presidente da Câmara, cujas palavras V. Ex• lê
no_ Jornal d_e Brasíliat_ mat).ifesta-se Poje, através deste
--mesmo jornal, o Presidente do Congresso Nacional, Presidente do Senado, Senador Nilo Coelho. Eis o que ele
diz:
"Ninguém está planejando mais nada neste País.
A regra neste País é chutar, irrlproVis"ãr as coisas."
Palavras, conceitos, afirmações do Presidente do Senado Federal, Senador Nilo Coelho. Isto, eminente Senador, é a síntese, é o que diz tudo a respeito da situação
nacional. Essa tróica a que V, Ex~ se refere está -com os
dias conta~os, não porque assim o Governo o queira,
mas porque.homens como V. Ex•, porta-vozes do interesse nacional, como taritos nesta e na outra Casa do
Congresso Nacional, estão impondo a eles a derrocada e
a deserção. Continue a sua luta, braVo Senador do Nor~
deste. V. Ex' aqui, neste momento e em outras oportunidades, falou e fala em nome da nossa grande Nação.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Senador Fábio Lucena, perdoe-me se não faço o devido- comentário, circunstanciado, em relação ao frondoso aparte de V. Ex•- o
"yagalume" já me adverte que o meu tempo está esgotado ....,... mas não podia deixar de agradecer as referências
lisonjeiras. Quem é qué não gosta de elogios? Eu, que
sou um eterno namorado de mim mesmo, adoro ser elogiado. Muito grato, eminente colega e bondoso amigo.
Para finalizar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
permitam-me perguntar-lhes:
Ê justo pagarmos preço tão alto, para servir a César,
em nome de uma solidariedade de mão única? Nossos
valorosos pracinhas e soldados de todo este Continente
morreram para que se _construísse, sobre seus túmulos
humildes, uma América tão cheia de discriminações e
opróbios?
Não é j:us_to, creio eu, nem há tempo para isso, pelo
l!lenos para os da minha geração. Lord Keynes já dizia
que, "a longo prazo, todos estaremos mortos". É preciso
amadureCer idéias construtivas, para subSiltuírem as mal
traçadas linhas da Carta de Intenção, triste epitáfio para
as bodas de prata da Operação Panamericana.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PronuE:tcia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--Acentuando que o cigarro é uma maquiavéli~--~icro
destilaria de alcatrão, que produz, entre outras substâncias altamente tóxicas, o benzopireno- agente comprovadamente responsável pelas diversas modalidades de
câncer no pulmão, na boca, na faringe, laringe, esôfago e
bexiga, doenças que devastam as vftimas do tabagismo,
provocando a maioria dos óbitos revelados pelas estatísticas - o doutor Bruno Carlos Palombini publicou,
numa Revista da Associação Médica Brasileira, um artigo especial sobre o fumo e seus nefastos efeitos.
Esse estudo do professor Palombini- consagrado es~
pecialista em doenças pulmOJ1ares - foi objeto de uma
magnífica cróniCa do competente e lúcido jornalista Alexandre Garcia, através da Rádio Manchete, no dia 16 de
maio passado.

Maio de 1983

Condensando informações científicas de grande atualidade e importância a respeito do benzopireno, cuja nocividade é comprovadamente superior à da nicotiiia,
Alexandre Garcia menciona, ainda, na sua valiosa cróni~
ca, a opinião do eminente professOr norte-americano
Lister, segundo a qual. "fumar cigarros tornoU-se, atUal~
mente, uma causa de morte tão importante quanto as
grandes epidemias de febre tifóide, cólera e tuberculose,
que afetaram as gerações passadas".
Em face da clareza como o assunto foi abordado e
considerando o mérito intrínseco da exposição feita pelo
jornalista Alexandre Garcia, pela Rádio Manchete, passarei a lê-la:
Te-nhO effi mãos, numa separata da Revista da
Associação Médica Brasileira, um trabalho do Professor Doutor Bruno Carlos Palombini, especiafista
em doenças pulmonares, falando sobre o fumo. Ele
começa mostrando que_a ex_p~ctativa de vida, prevfsta na genética da pessoa, fica reduz-ida para quase
metade, no caso de fumar um mínimo de_IS a 25 cigarros por dia. Entre 35 e 60 anos, um terço das
mortes não teria ocorrido entre oS fumantes, se eles
não fJ.lmassem. As pessoas que têm 25 anos e fumam
dois maços por dia vão viver oito anos menos. Até
quem fuma 10 cigarros por dia, fica com menos três
a.cincu anos de vida. O prêmio para quem deixar de
fumar é compensador. Se não morrer de Câncer nos
10 anos subseqüentes, as chances de sobrevida pas. sam a ser quase iguais _às dos que nunca fumaram.
Embora as provas clínicas de que o fumo causa
câncer sejam incontestáveis, a epidemia de morte
por causa do cig.arro não recebe, das autoridades, o
mesmo combate que se devota a epidemias de pólio
ou men:il:Igite. Tãlvez p·orque as mortes pelo fumo
sejam consideradas como deliberadamente autoinfligidas,_embora a fumaça produzida por eles também exponha a riscos pessoas inocentes. Q_ Porfessor Lister, dos Estados Unidos, diz que. "fumar cigarros tornou~se, atualmente, uma causa de morte
tão_ importante quanto as grandes epidemias de
febre tifóide, cólera _e tuberculose, que afetaram as
gerações passadas." O Professor Palomb~ni afirma
qu~ "o fumo veio a tornar-se uma das formas de
suicídio mais eficiente e dolorosa que há".
Muito se fala da nicotina, mas sua nocividade
perde longe para o benzopireno contido no cigarro.
A obtenção do benzopireno ê um processo industrial muito caro. Pois o produto que se mostrou
mais eficientemente cancerígeno nas pesquisas feitas
com alcatrão de hulha, foi o 3~4-benz.opireno. E, no
entanto, o 3~4-benzopireno pode ser fácil e abundante produzido por meio desta maquiavélica mi~
crodestilaría de alcatrão chamada cigarro - diz o
Professor Palombini. A temperatura na brasa do cigarro chega a 85Q9c. Na base da implantação da
brasa a temperatura é de 37()9.:.:, exatamente o ponto
necessário para produzir o 3-4-benzopireno.
Aliás o cigarro tem tudo para produzir, a preço
irrisório, o caro benzopireno: é hidrocarboneto ~ro
mático, tem estrutura policíclica, núcleos condensa·
dos e se liga a radicais específicos. Por isso, além_do
câncer no pulffião, o cigarro produz câncer na boca,
faringe, laringe, esófago e bexiga.
Depois do 3-4-bensopireno, vem o monóxído de
carbono, que inibe as hemáciRs a- tiãnsportarem oxi~
gênio no sangue. Dois- cigarros já dilo uma saturação de 5% de carboxiemoglobina no sangue. Por
isso que o fumante tem extra-sístoles, taquicardia,
acidentes do miocárdio, bloqueios atrioventriculares e aceleração do tempo de coagulação quando caí
o oxigênio do ainbiente, por exemplo, em altitudes
superiores a 2.500 metros. A nicotina pode potencializar todos esses efeitos.
E há a ação ciliotóxica. Como sabemos, todos temos um transporte mucociliar da traquéia e dos
brônquios, para expelir corpos estranhos do sistema
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respiratório, como os trazidás pela poluição. O
fumo inibe esse movimento de limpeza.
O Professor Palombini recomenda que o fumante
há mais de 20 anos deve submeter~se a exame cito~
patológico de escarro e radiológico de tórax a cada
seis meses, principalmente em caso de tosse crônica.
O tratamento cirúrgico, se a doença for diagnosticada a tempo. pode levar até à cura total.
Com isso se poupa a família o alto custo da cobaltoterapía, das cirurgias sem êxito e da quini.ioterapia paliativa em fase terminal, além dos custos do
funeral.
Também há o consolo de que os fumantes têm
grande possibilidade de mOrrer mais cedo, por infarto, livrando-se da morte horrivelmente dolorosa
por enfisema -e câncer do pulmão.
Lembra o Professor Palombini que o recolhimento de impostos do cigarro não cobre o custo das
mortes causadas por ele. E recomenda que se façam
campanhas esclarecendo a op-inião públiCa. Dessas
como exemplarmente vem faz~ndo o corajoso Senador Lourival Baptista, incompreensivelmente um
dos poucos representantes do povo a defender aquilo que o povo tem de mais precioso: a saúde. Bom
dia.

Esta foi a crónica do jornalista Alexandre Garcia.
O Sr. Jorge Kalume- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Ouço, com muito
prazer, o aparte de V. Ex•, o eminente Senador Jorge
· Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Nobre Senador Lourival Baptista, diante da crónica do nosso jornalista -AiexandrC
Garcia e diante do impressionante depoimento do cientista Bruno Carlos Palombini, se eu fumasse, deixaria de
fazê-lo neste instante. Com muita obstinação, com esta
pertinácia que lhe é peculiar, V. Ex• tem feito desta tribuna uma trincheira contra o tabagismo. V. Ex~ tem o meu
apoio. Continue nesta luta em favor do Brasil e do Mundo - posso assim dizer.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Agradeço a V.
Ex•, eminente Senador Jorge Kalume, seu aparte. V. Ex•
me diz que teriho o seu apoio. O apoio de V. Ex• jâ o tenho há muito tempo. V. Ex• é um daqueles que comigo
cerrou fileiras, nesta Casa, no combate ao tabagismo. E,
nesta hora, digo aos prezados colegas, sobretudo àqueles
que aqui não estavam nestes últimos anos: esta cainpanha continuará. Temos um projeto de resolução assinado por 55 senadores que solicitaram 'ti.ãá se fuffiar neste
PlenáriO. ESte projeto de resolução ficou-- podemos di:zer - engavetado, mas jã foi desarquivado. frã para a
Comissão Diretora; será discUtido e virá Pai-a ·este Plinário",- porque não é Possível que aqueles que não fumam, corram o perigo de serem contaminados. Os fumantes devem compreender não só o mal que fazem a
eles mesmos, ao fumarem, neste recinto fechado, mas
também, aos que não fumam. E ali estâ o eminente Senador Martins Filho, que me deu o seu depoimento a respeito do que ouviu numa viagem que fez ao exterior: numa, reunião, onde ninguém rumava, quando um dos presentes quis fazê-lo, foi alertado de que não era permitido
fumar no recinto. O Senador Paulo Brossard, em aparte
a discursso que proferi sobre o assunto, deu depoimento
a cerca do que viu, no Estado de Israel, uma comitiva de
senadores visitando centros de pesquisa: dentre os
problemas debatidos, estava o de combate ao tabagismo.
Continuaremos nesta campanha. Digo para aqueles
que não me ouviram falar o motivo pelo qual entrei ~es
ta campanha: sou médico, cliniquei:- NUnca tinha visto
ninguém morrer de enfisema pulmonar. Assisti a:ô falecimento, há três anos, de um amígQ dileto, no leito onde se
encontrava, sem poder respirar. Quando ele me viu, fez o
sequinte pedido: veneno! Ele preferia tomar veneno, a: ficar naquela agonia.

E, também, nesta hora, eu quero dizer aos eminentes
colegas: fumar é uma tragédia.
Tenho uma estima muito grande pelo meu querido
amigo, Senador Lomanto Júnior, que todos os dias me
promete não fumar, mas o vejo fumando. Espero que_um
dia compreenda as conseqüencias maléficas do hábito de
fumar e desejo que, após ter ouvido, com atenção, como
ouviu, a leitura que fiz da crónica do jornalista que abordou o assunto, cientificamente, medite e deixe, de vez, de
-rumar, para que nada de mal lhe "aconteça.
-Agradeço ao emi~ente Senador Jorge Kalurtle o aparte, e continuarei na luta pela saúde daqueles que desejam
viver e com melhores condições de saúde.
Assim·,-- Sr. -PrCisidente, ao- iilcorporãr essa vaÚos3. contribuição à campanha que vem sendo travada no territÓriO nadOnaf Contra os malefícios do consumo exagerado -dos cigarros., acredito se justificarem os aplausos a
que fazjuz o brilhante jornalista Alexandre Glii-cia, que
corajosamente se posicionou na campanha, como um
dos seus mais intrépidos líderes.
TenhO certeza de que prosseguirá no âmbito da comunicação social, para melhorar as condições de saúde e a
qualidade de vida do povo brasileiro, o qual já está-se
conscientizando da veracidade do famoso sloganda Organização Mundial de Saúde;. "Fumo ou Saúde: a escolha é sua."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem t Palmas. O orador
_é cumprimentado.)
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:
Odacir Soares -~Alberto Silva- Helvídio NunesGuilherme Palmeira - Albano Franco - Carlos Chiarem.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redacào em seu Parecer
n"""426, de 1983), do Projeto de. Lei do Senado n~'
i91, de 1979, que dispõe sobre o parcelamento dos
prêmios anuais de seguros de ramos elementares.
Em discussão a redação final, enl. turno único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redaçào fina:f é dada coffio
-definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regiinento InteinO:-A matêria vai à Câmara dos Deputados.

E: a seguinte a redação final aprovada
RedaÇiO final do Projeto de Lei do Senado n9 191,
de 1979, que dispõe sobre o parCelamento dos prêmios
anuais de segUros de ramos elementares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 _Ãs Sociedades Seguradoras é facultado proceder sem juros e impÇJstos, ao parcelamento dos prêmioS anuais de seguros elementares em até lO (dez) parcelas mensais e consecutivas.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -Item 2:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçã_o em seu Parecer
n9 4!9, Cfe 1983), do Projeto de Resolução n9 121, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Passa
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Quã.tro; :E:stado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove
mil e d1-1zentos cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A-matéria Vai' à promulgaÇão.
É a seguinte a redação final aprovada
.Red~ção

final do Projeto de Resolução n9 121, 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 Passa Quatro,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 46.449.200,00 (quarenta e seis
milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Passa Quatro,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
global de CrS 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões,
quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros), correspondentes a 70.000 U PCs, considerado ovalor nominal da UPC deCrS 663,56 (seiscentos e sessenta
e três cruzeiros e cinqíienta e seis centavos), vigente em
outubro/80, junto à Caixa Económica do Estado de Mi~
nas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à
construção de 200 (duzentas) unidades habitacionais de
interesse social_ e execução das obras de infra-estrutura
urbana necessárias, naquele município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo- processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESrDENTE (Aimir Pinto)_ --Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 424, d~ 19.83), do Proj~to de Resolução n9J78, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo
Oriente, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e
oitocentos ci'uze1i'os).
_ Em çli$cus_s__ão a redação final~ em tuino dnico. (Pau..
sa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada coõlo aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à prOmulgação.

r- a seg~~~-t~- a redaçào" final aprovada
Rcdaçào final do Projeto de Resolução n9 178, de
1981.
Faca saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. n9 42, incisá VI, d8. Constituição, e eu,
- - - - - • - Presidente, pioniulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Oriente,
Estado de Minas G('rais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 69.673.800,00 (sessenta e nove
milhões, seiscentos c setenta e três mil e oitocentos
cruzeiros).
O 'Seinado Federal resolve;

Art. I~' f: a Prefeitura Municipal de Belo Oriente,
Estado de Minas Gerais, rios- termos do art. 2~> da Resolução n<:~ 93, de 11 de outubro de 1976, do SenadO Federal autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de Cr$ 69.673.800,00_ (sessenta e nove milhões,
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) correspondentes a 105.000 UPCs, considerando o valor nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três
cruzeiros e cinqüeiüã- e seíS.'éentavos), vfgêrite-erri:"õ"utubrof80, junto à Caixa Econômica Federal do Estado
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinadas a
construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de
interesse soda! e execução das obras de infra-estrutura
urbana nec_essárias, naquele município, obedecidas as
condições admitiâas- pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

item 4:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
nY 425, de 1983), do Projeto de ResoluÇão nY 185, de
1981, que autoriza o Governo do Estado do Espfrito
S:into, a contratar operação de crédito no valor de
Cr! 75.680.370,00 (serenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mif, trezeritos e setenta cruzeiros).'

Em discussão a redaçâo final, em turno iínico. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação finãl é Cada c-õffio
definitivamente aprovãda, nos termos do art. 339 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a redação final apro"Yada

Redação final do Projeto de Resolução nl' 185, de
1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou-, nos termos
do art. n9 42, inciso VI, da Constituição, e eU,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a
contratar opera.;:ão -de crédito no "Yalor de CrS
75.680.370,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e
oitc~ta mil, trezentos c setenta cruzeiros).
O Senado Federal

resolv~

Art. li' E o GovernO do EStado d-o EspíritO Santo,
nos termos do art. 29 da Resolução n~' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal autorizada a contratar
operações de crêdito no valor de CrS 75.680.370,00 (setenta e cinco milhões, seiscentOs i õitenta mH; ti:ezeiitos e
setenta cruzeiros) junto à Caixa EcOnôriiica Fc!deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social -- F AS, destinada à implantação, ampliação e reforma de escolas-de lY grau e parques infantis, naquele Estã.do, 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 (Almir Pinto) -Item 5:
Discussão, em turno úníco, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 413, de 1983), do Projeto de Resolução n9 248, de
1981, que suspende a execução do art. 53 e seu parágrafo único da Lei nl' 35, de 31 de dezembro de 1966
e do Decreto n~> 7, de25 de junho de 1968, ambos do
Município de Rancharia, no Estado de São Paulo.
Em d1scussão a redação final, .em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
. A matéria vai à promulgação.

E: a seguinte a redação final apronda
Redação final do Projeto de Resolução n9 248, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituíção-, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

O Senado Federal resolve:
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definíttva do Supremo Tribunal
-Federal, proferida em Sessão Plenária de 24 ele junho de
1981, nos autos do recurso Extraordinário nl' 94.633-1,
do Estado de São Pauto, a execução do art. 53 e Seu parágrafo únicO âa Lei n9 35, de 31 de dezembro de 1966, e
do Decreto nY 7, de 25 de junho de 1968, ãiribos do Município de Rancharia, naquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Item 6:
Qiscussão, em turno único, da Red_ação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 414, de 1983), do Projeto de Resolução nl' 249, de
1981, que suspende a execução dos arts. 293, 294,
295e-296 da Lei nl' 123, de22dedezembro de 1966,
do Munidpio de Santa Fé, no Estado do Paraná.
Em_discus.São a redação final, em turno úníco. "(Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
com o art. 359 do Regimento- Iilterno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a redacão final apro"Yada
Resolu~ão

n9 249, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VIr, da Constituiçã-o, e
eu
, P!'eside!lte, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

Federal, proferida em 24 de junho de 1981, nos·autosdo
Recurso Extraordinário nY 94.629-2, do Estado do Paraná a execução dos arts. 293; 294, 295 e 296 da Lei n~> 123,
de 22 de dezembro de 1966, do Município de Santa Fé,
naquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Item 7:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~> 420, de 1983), do Projeto de Resolução n~> 283, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Boa
Esperança, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crêdito no valor de Cr$ 61.450.200",00
(sessenta e um milhões, quatrocentos e cinqUenta
mil e duzentos 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 termos do art. 3.59 do Regimento :Interno.
A matéria vaí à promulgação.
É a seguinte a redacào final apro"Yada

, DE 1983

Suspende a execução do art. 53 e seu parâgrafo único da Lei 0° 35, de 31 de dezembro de 1966 e do Decreto n'1_ 7, de 25 de junho de 1968, ambos do Município de Rancharia, no Estado de São Paulo.

Redação final do Projeto de
1981.

Maio de 1983

, DE 1983

Suspende a execução dos arts 293, 294, 295 e 296
da Lei nl' 123, de 22 de dezembro de 1966, do Mnnicí- pio de Santa Fé, no Estado do Paraná.
O Senado Federal resolve:
Artigo única·. f: suspensa, por inconsfituriioriatidade,
nCJs termos da decisão definitivã do Supremo Tribunal

Rcdação final do Projeto de Resolução nl' 283, de
1981
Faço"-Sãber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, indso VI, da ConstituiçãO; eeu,
, _rresidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Boa EspeEstado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no nlor de Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e
um niilhões, quatrocentos e cinqüenta mil e duzentos
cruzeiros),
ran~a.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~> E a Prefeitura Municipal de Boa Esperança,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da RéSolução n~' 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de Cri 61.450.200,00 (sessenta e_um milhões, quãtroc_entos e_cinqüenta mil e duzentos cruzeiros), correspondentes a 70.000_UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/SI ,juntO à
Caixa Econômica do Esteldo de Minas Gerais, esta na
qualidade_ de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinadas à_construção de 200 (duzentas) unidades habita~ionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana nec.essáiias,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR._PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Esgotada a
matéria constante- ôa Ordem do Dia. Volta-se à lista de
--oradores inscritos.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pela ordem)- Sr. PreSidente, Srs. senadores.
O Semido_ tem neste Semestre apreciado e aprovado
inúmeros projetos de resolução, autorizando Estados e
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Municípios a contraírem emprestimo-S junto a estabelecimentos de crédito nacionais e estrangeiros, visando a
realização de obras e melhoramentos para as suas comunidades.
Especificamente com relaÇão ao meu Estado de Minas
Gerais, aprovamos nestas últimas semanas vãrios desses

projetas, e outros, segundo informações da SecretáriaGeral da Mesa Diretora, serão tambêm, nos próximos
dias, apreciados pelo Plenário.
No lote de solicitações de empréstirilos, encontra-se,
aguardando a inclusão na Ordem do Dia, o Projeto de
Resolução nll256, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros MG, a elevar em duzentos e
nove milhões, cento e oito mil cruzeiros o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo neste valor junto ao Banco de Crêdito
Real de Minas Gerais S.A. este nã qUalidade de agente
financeíro do-Banco Nacional da Habitação, destiti.ado à
execução de obras de infra..estrutura urbana e comunitâria de natureza social, naquele município.
Face ao expo~to, Sr. Presidente, solicito, estritamente
a esta Presidência providências no sentido de agilizar a
tramitação do referido projeto, fazendo-o incluir na pauta de nossos trabalhos.
A população _de Montes Claros necessita desses recursos ora reivindicados, para se beneficiar das obras que
serão empreendidas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência
examinará o assunto, na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel
orador inscrito.

O Sr. Marco Maciel pronuncia o discurso que, entregue à revisão do orador, será ptlblicado posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto}- Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
Estarreceram a opinião pública nacional as declarações do Presidente do Senado Federal, estarreceram a
Nação essas declarações que os jornais de hoje publicam,
porque o Presidente deste P.oder desfruta, perante a
Nação inteira, do maior coilceito, da maior respeitabilidade, diante da sua postura de homem púbtico e, sobre..
tudo, diante da nova dimensão que ele, com o seu discurso de posse na Presidência do__Senado e com as suas c
conseqüêntes atuações à testa desta Casa do Congresso
Nacional, se impôs, por eSSdS-atos e fatos, ao rf:speito e à
admiração de tOdo O Congresso e, sobretudo, dos Parti~
dos de Oposição.
Diz o SenadOr Nilo Coêlho:
"Ninguém está planejando mais nada neste País~
sendo regra chutar e improvisar as coisas}'
Mas o que causa espanto, Sr. Presidente, nas declarações do Presidente do Senado são estas afirmatiVas
quase céticas. O Senador NHo Coêlho afirmou que ''quer
acertar contas com muito cabra. Qualqu:er dia desses vo-

cês vãü me ver nas páginas j;6HclãíS-:" -Disse mais o Presidente do Congressso Nacional:
A Convenção do PDS. é soberana.
O candidato à sucessãO Presidcríciãf ser:fescolhido por ela, pela Convenção, e não pelo Palácio do
Planalto. É preciso COlocar os termos em seus devidos lugares. O papel do Presidente Figueiredo ê o de
coordenar o processo, e não impor este ou aquele
candidato.
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Afirmou ffi-ã-is ~Õ preexcelso Chefe deste Poder:
Quem ganhou uma t:leição milimetrada na praça
pública, de voto em voto, não pode aceitar certas
condições numa eleição indireta. Tudo no Nordeste
ê feito com muito s_acrifício. Na hora d9 _ajuste, ain- da vir gente com pedrada, não dá.
Palavras do Presidente do Senado Federal.
Ora, Sr. Presidente, evidentemente que "cs cabras",
expressão a que alude o Presidente Nilo Coelho, com os
quais quer acertar contas, não se encontram flo Partido
do Movimento Oemocrâtico Brasileiro, nem no Partido
Democrático Social, que são os principais partidos polí·
ticos exisfentes neste- País. Não estão também esses
"'cabras" nesta ou na outra Casa do Congresso. Mas o
fato é que eles existem, porque, "na hora do ajuste, ainda
vir gente cõnl pedrada, não dá".
Sr. Presidente. essas declarações do presidente do Se..
nado n_os induzem a um ato de profunda r~flexão. O que
está acontecendo? O que está havendo?
Faz poucos dias, o Senador Nilo Coelho rebelou-se
publícamente contra tentativa, que deixara de ser sub~
reptícia, que delxara de imitar o comportamento das
toupeiras e que veio a lume, rebelou-se o Presidente do
Senado cõntra a nefasta e malfadada tentativa de se
transformar o sistema de votação nas convenções Partidárias, pretendendo~se_ suP_$tituir o voto secreto dos.con-...
vencionais pelo voto nominal.
No seu discurso de posse, o Presidente do Senado afir~
mau que ê chegado o momento de os técnicos transferirem para os políticos os a tos de decisão a respeito de todos os assuntos que se tefíram à política intefna e exter-_
na do nosso País.
J;videntemente que nisto tudo hã um encadeamento de
recados. É_como o jogo da pedra de dominó enfileirada.
Em seu discurso de posse, o Presidente Nilo Coelho acionou a primeira pedra, e, com a referência aos cabras, S.
Ex• parece ter derrubado a última das pedras enfileiradas
na brincadeira- do dominó. Só Que S. Exf- não está brin- ·éai'iôõ; ó Presidente do Senado,- horriem sério, austero,
não ê dado a brincadeiras, e muito menos a brincadeiras
de mau gosto. Sabe ele que se a escolha do ca_ndidato a
Presidente da Rupública _escapar da órbita das agremiações partidá_rias~ tran_sformando-se _essa indicação
numa imposiç-ãO Vertical, de cima para baiXo, em que a
força de gravidade será substituída inexoravelmente pelo
- (ffipêrio da vontade dos governantes, sabe o Presidente
do Senado Federal que pouco restará à classe política,
quer aos que velejam nas Oposições, quer aos que navegam no Partido de sustentação política do Governo.
No entanto, o que se vê? Com a Proclamação daRepública, desde Deodoro da Fonseca, desde Floriano Peixoto, desde Prudente de Morais, o Presidente da república sempre se manteve à margem da escolha dos seus sucessores. Como Supremo Mandatário da Nação, envergando o seu mais significativo mún_Us Cie- magistrado, o
Presidente., aproximadas as eleições de escolha do seu su~
cessar, sempre entregava à facção política a que ele pertencia o encargo de escolher o nome a ser submetido às
eleições anteriores à Revolução de 30, em que pese ao
fato comprovado, cabal, de que aS atas falsas sempre
fraudavam a vontade popular.
Hoje, Sr. Presidente, com a rara e honrosa execução
do Presidente Castello Branco, e, evidentemente, do Pre~
.sidente C9sta ~Silva, que pão pôde concluir o seu mandato por motivOs conhecidos de toda a Nação, todos os
Chefes ~_e __ J:.gt_ad(J_Ílt!P_~_em_ a_q __~C!l! p_~r_ti4º pq_lítjc.Q,_ pd~
_meiro.a ARENA- aquela que deveria ser o candidato a
Presidente da República. Com o Presidente Garrastazzu
Médici houve um caso singular no Pafs- não foi nem a
-ARENA quem escolheu o candidato, mas dez generais,
pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, quem
escõlheu por maíoria de votos o candidato EmíliO Garrastazzu Médici.
Aonde quero chegar, Sr. Presidente, é que o próprio
Presidente .do Senado, com a responsabilidade que lhe é
imanente e inerente, entende, como entendem muitos Se-
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nadares e Deputados do Partido Democrãtieo Social,
que a Nação está farta, está exaurida, estâ esgotada de
ter candidatos impostos pelo sistema invisível que governa o nosso País.
Ao longo da campanha eleitoral de 1982, vimos o Presidente da República expor-se ao vexame de ser vaiado
em praça pública, como aconteceu no Rio de Janeiro, em
Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e na capital do
Estado do Agtazona_~ O President~ da República não
pode submeter-se a vaias, Sr. Presidente. A vaia é um
apupo que nunca deve atingir o Chefe do Estado, pelo
conte"údo dã.-sua representatividade e pelo alto Sentido
da sua responsabilidade. Mas, lamentavelmente, o que
não entendeu o Presidente Figueiredo é que o Presidente
da República não pode transformar~se em alferes eleitoral de um partido político, nem sequer em anspeçada de
uma agremiação partidária. Isto, para não usar a gasta
terminologia, ·de que se já cansou a Nação, de chamar o
Presidente da República de cabo eleitoral do PDS. Não,
Sr. Presidente, da minha parte eu me recuso a rebaixar
um General de Exêrcíto à -humilhante condição de cabo.
Assim, prefiro usar -pi:ttentes- da COlônia e do Império,
não mais em vigor na República, como alferes e anspeçada; para chamar com todo o respeito que...
O Sr. Lomanto Júnior- V. Exf- permite um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- ... como cidadão, acima de
tudo, devo ao Presidente_ da República. Que S. Ex• não
deve repetir aqueles deploráveis compartimentos da
campanha de 1982, quaado, sem o merecer, porque um
homem austero, de mãos limpas, de vida proba, honrada
e digna, teve que se submeter a vexames da natureza aqui
descrita, de ser vaiado em praça pública como destinatário maior da inconformação popular e da recusa manifestada expressamente na urnas por 'cerca de 1O milhões
de eleitores que votaram na Oposição. Nunca ê demais
lembrar que a Oposição venceu as eleições de novembro
com quase 10 milhões de._eleitores de diferença sobre o
PDS, que era o repositário das vaias, porque esse enconformismo queria fazer ver que não estava vaiando o Presidente, e sim todo o conjunto de situações de iniqUidades, de incongruências, de fracassos e falência de uma
política que ninguém mais aceita, em que a nossa soberania nacional, a nossa própria soberania já fOi alienada
pelos criminosos acordos assinados com o Fundo Mune-tário Internacional.
Sr. Presidente, com tOdO-respeito eu gostaria, se pudesse ser ouvido, não de aconselhar- que sou eu - e
sim de pedir, de clamar, de exortar, de implorar, de solicitar ao Chefe do Estado que não reedite o comportamerito de 1982, que já está sendo reeditado, quando o Senhor Presidente da República no patamar do mais elevado patamar em que se tomam as grandes decisões da
Nação, que é o Palácio do Planalto, _deixando os nossos
graves problemas à espera de soluções, para entregar-se
vilegiaturas, em procissões, em vias~sacras pelo Nordes'"
te, pelo Sul e, agora, em São Paulo, desincumbindo-se de
atribuições que não lhe pertencem, porque a Consti~
tuição confere essas atribuições aos partidos políticos le~
galmente organizados ent nosso País.
Senador Lomanto Júnior, se V. Ex• o desejar.
concedo-lhe o aparte com muita honra.
O Sr. Lomanto Júnior- Jâ passou a oportunidade.
Log_o_ após as palavras de V. Ex•, dar-lhe~ei a resposta
devida.

O SR. FÁBIO LUCENA- Então, peço· lhe desculpas
por não lhe haver concedido o aparte no momento oportuno.
A que ponto chegamos, Sr. Presidente? A Fundação
Getúlio Vargas estima_ que no mês de maio a inflação
atingirá novamente 9% ao mês, elevando para 121% a inflação acumulada nos últimos 12 meses.
A política salarial transformou-se num jogo de ténisde.. mesa entre o Governo, de um lado e, .Partidos de pe.quena expressão, de outro.
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Manda·se um decreto-lei ao Congresso Nacional. Na
oportunidade em que o Congresso se prepara para
rejeitá-lo, como nefasto aos interesses dos trabalhadores,
outro decreto-lei aparece como panacéia, como remédio
para todos os mates, decreto-lei esse que, em realidade,
não _irá curar mal algum.
Ora, ninguém mais do que o PreSidénté da RePública
João Figuei!edo nestes 20 anos assúmiu o pOder despertando tantas esperanças para este País. Aquele juramento solene de fazer do Brasil uma democracia, o envio ao
Congresso da Lei da Anistia, a mão que estendeu às
Oposições- embora lhes tenha estendido a direita, para
esboieteâ-las, a seguir com a esquerda, porque disse o
Presidente da República, em comício no Recife: "nós teremos que ganhar esta eleição, ainda que tenhamos que
cometer algum pecado, e Deus haverá de nos perdoar se
tivermos que cometê-ias " -:-ninguém assumiu a Presidência despertando tanta esperança para um Pafs que o
Presidente João F:ig_u~iredo.
E ninguém, sob pena de leviandade, pode afirmar q-ue
o Presidente não cumptiu até hoje a palavra empenhada
de prosseguir com firmeza nos rumos da abertura política, isto é, no rumo da consolidação do processo de redemocratização deste Pafs. Não. Seria leviandade qualquer
afirmativa desta natureza.
Convém fazer ver, todavia, qUe o âmago da: abertura
política, o cerne, o eixo da reOi::lnocrafizaÇão é, precisamente, a Constituição Federal, que permanece intocada,
desde que o Presidente Figueiredo assumiu o Poder. E,
neste Senádo, desde os primeiros dias, diversos Senadores, principalmente do Partido DemocráticO Social,
apresentaram ao Congresso e à Nação propostas de
emenda e, até, de reformulação maiS ampla da Constituição, com prazo definido no tempo, com o prazo de 12
meses, como fez, por exemplo, o eminente Senador Marcondes Gadelha. E, há poucos minutos, o Senador Marco Maciel propunha, também, uma reforma constitucio.::
nal no que pertine à questão tributária.
Eu tenho em minhas estantes, Sr. Presidente, todos os
pronuriciamentos feitOs, no Senado e na Câmani~ao-ron
go da década de 70, que os mandei requisitar na Câmara
e no Senado, e foi rio Senador Arnon de Mello, do Nordeste, que encontrei os estudos mais aprofundados e
mais abalizados a respeito da sangria, que por exemplo,
no Imposto de Circulação de MerCadofia- o ICM, representa para os Estados do Nordeste e do Norte, sangria que beneficia os Es_tados ricos.
O Senador Arnon de Mello fez um estudo em profundidade referenterrii!rite à tàmsferênéiã ·da poupança,
através dos bancos da rede privada, de São Paulo e de
Minas Gerais, a transferência da poupança dos depósitos voluntários do Nordeste e do Norte para o CentroSul do Pais.
O que mais se ouve neste Congresso são pronuncüi.::mentos os mais bem intencionados, todos reconhecendo
a necessidade urgente, preemente, inadiável de se reformar a Constituição no que pertine ao estado fisCal em
que o Brasil foi transformado. Estado fiscill aparecido
arbitrariameri.te a pútir'da Emenda Constitucional n~> 8,
do famigerado pacote de abril, a 14 dç abril de 19_77,
quando o Presidente Ernesto Geisel, rasgando a Constituição, decretando discriciOllariamenié o recesso da Câmara e do Senado, impôs à Nação este dispositivo monstruoso, esta verdadeira teratologia, que muito retrata a
vocação bismarckiana daquele chefe de Estado teutônico
por vocação e, até, por origerii.Os princípios da legalidade e da anualidade dos tributos são tão sagrados para a segurança da sociedade, que
desde a Constituição de 1891, se preOcuparam oS-legisladores constitucionais em inscrevê-los no capítulo dos Direitos e Garantias lndiv.iduais _dos cidadãos brasileiros.
No mesmo capítulo da igualdade perante a lei, de que
nenhum cidadão é obrigado a fazer ou deixar de fazer-alguma coisa, senão em virtude de lei; da liberdade de
consciência, de crença religiosa ou de cOnvicçãO filOsófica ou política, da manm~stação de pensamento, d·a inviolabilidade d'e corre'SP1lndência, da inviolabilidade da casa.
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Mas o Presidente Ernesto Geisel alterou substancialmente o§ 29 do art. 153 da Constituição Federal, exatainente :Para que o Goverllo, na hora em que o entender,
em quãlquer dia do ano, por decreto-lei, possa alterar a
estrutura tributária do Pais, e criar impostos, criar tributos e taxas, como foi feito cOm--a--alteração do PISe PASEP, como foi feito mais reCentemente, cOm a criação dO
FlNSOCIAL, criado em julho de 1981 pa:rá ser cobrido
no mês seguinte, quando a Constituição, por Suã: Cfâssicã
tradição, assegurava "que nenhum tributo será exigido
ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nem cobrado
em cada exercício sem que a lei que houver instituído ou
aumentado esteja em vigor a·ntes do início do exercfcio
financeiro. Ressalvados ... "
Ressalvados, e foi nessa ressalva que o General Geisel
enxertou uma nova figura que enseja ao Presidente da
República o poder de criar tributos a qualquer momento, com que se transformou este País num Estado fiscal,
num Estado que vive para cobrar impostos e taxas, e que
muito lembra as letras da canção-· popular, que diz que,
no Brasil, o povo paga para nascer, paga para viver,
paga para morrer e paga-até depois da morte, quando os
seU:S suCeS-sores têm que pagar o atestado de óbito ou
comprar a sua sepultura.
Em conseqUência dessa alteração, dessa supressão do
Pffflcípiõ -da anualidade, em que os tributos podiam ser
criados num ano, mas que só poderiam ser cobrãâos no
ano seguinte, no exercício seguinte, permanecem intocáve1s na Constituição poderes discricionários do Presiden~
-te da República que, pelo art. 55-da ConstitUição, poderá
eXpedir decretos-leis sobre as seguintes matérias:
"I -segurança nacional;
II- finanças públicas, inclusive normas tributárias;"
Se nos Estados Unidos o presidente da República enviasse ao Congresso americano um decreto-lei alterando
o sistema tributário daquele país, fatalmente o Congresso mandaria o presidente para uma clfnica psiquiátrica,
porque ele haveria de concluir que o presidente da República enlouquec_era, porque usurpara do poder competente, que é o Legislativo, o poder de legislar sobre o assunto mais melindroso que hã na sociedade, que é precisamente o _sistema tributário.
Aqui no Brasil, o Presidente da República goza de excelente saúde física e l}lental, graças a Deus. E é no pleno
exercido de suas faculdades mentais que Sua Excelência
pode_ edi_tar qecr_etos-leis sobre finanças públicas, inclusive normas tributárias.
Ora, Sr. Presidente, chega aproximadamente a lOO o
número de emendas à Constituição Federal. Daqui a
pouco essas emendas irão a 200. A Constituição dos Estados Unidos tem 200 a_nos e só foi emendada 22 vezes,
ou melhor, 12 vezes, porque as lO primeiras emendas da
Constituição norte-americana são as chamadas declarações de direito e foram apostas e não impostas à Constituição tão logo essa foi referendada, entrando em vigor
com o end_osso dos Estados CoQfederados. Lá, por conM
seguinte, são 12 emendas em200 anos.Aqúi, nem Pontes
de Miranda, nem Affonso Arinos, nem Seabra Fagundes, nem Cordeiro Guerra, nem o eminente Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Senador Murilo Badaró, serão capazes de responder, de
pronto, a quantidade de emendas que já foram impostas
à Constituição Federal. Resta sim, Sr. Presidente, entenM
dermos que são inócuas as propostas de emendas à
Constituição Federal, porque esta padece dos vícios de
sua própria origem. Ela ainda traz, em- seu preâmbulo,
-um trecho que se fosse hdo num país democrático, na
- França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, povos
que, quando lêem o preâmbulo da Constituição Federal
do Brasil, imaginam, supõem ser o brasileiro um povo
que não saiu ãinda de sistemas tribais, no que estão evidentemente enganados, porque esta Constituição não foi
feíafpelo povo, ela foi imposta â Nação pela Junta Mili- tar. E é aqui, Sr. Presidente, que reside a causa que obstaculiza a plena redemocratização do noss-o País, porque
ao invés de preceituar <iue nós, o povo bra:sfleiro, sob a
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proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constítuição, a Carta outorgada reza o seguinte para a vergonha do povo brasileiro:
"Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições
que lhes confere( ... ) promulgam a seguinte Emenda
à Constituição de 24 de janeiro de 1967."
Ora, Sr. Presidente, os Ministros militares têm poderes
para promulgar ordens do dia, para coordenar a disciplina nas suas respectivas corporações; os Ministros militaM
res têm poderes constitucionais para manter a lei e a ordem e para assegurar a defesa da Pátria, interna e externamente.
O povo não conferiu aos Ministros militares nenhum
poder para promulgar uma Constituição a ser obedecida
pela Nação brasileira.
E mais, a Constituição do Brasil está toda entre aspas.
V. Ex 's podem_ Qbservar.
"Art. 1~' A Constituição de 24 de janeiro de 1967
passa a vigorar com a seguinte redação: ..0 Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil''.
Sr. Presidente, antes o Congresso Nacional tinha o poder, ele próprio,- de invocar a proteção de Deus. Pela
atual Constituição, não! Pela atual Constituição, são os
Ministros militares que mandam o Congresso inVocar a
pl'oteção de Deus para promulgar e decretar uma Constituição por eles já decretada e promulgada!
Assim, em _que pese a importância das emendas que
aqui surgem, d"as propostas de emenda, ê forçoso que se
reconheça que essas propostas, por benfazejas que o sejam, e o são, passam a ser absolutamente inócuas porque
vão retalhar ainda mais a Constituição. E ela sendo retalhada como já se encontra será transformada numa colcha de retalhos.
Neste particular, Sr. Pr~sidente, pelo que me parece, a
proposta que mais atende aos objetivos nacionais é a que
concebeu o nobre Senador Marcondes Gadelha, que deveria ser absorvida pelas Mesas do Senado e da Câmara
dos Deputados. Porque me parece indispensável que se
estipule um prazo para uma ampla reforma constitucional, que liberte a Constituição das eivas do regime de
arbítrio, falecido há muito teritpo, mas que tem ainda as
suas cinzas pecaminosas e intimidativas espargidas por
todo o organismo nacional. E para quê? Limpar dessas
eivas, vacinada contra esses dispositivos díscricionários
que ela ainda carrega, que se possam introduzir na Constituição as bases, os pilares, os alicerces de um regime
verdadeiramente democrático, a fim, sobretudo, de ajuM
dar o Presidente da República a manter, a continuar
mantendo como aspersa no tempo a sua palavra de dar
seqüência à fé jurada, de cumprir o juramento de fazer
deste Pais uma democracia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O Sr. Lomanto Júnior- Sr. Presidente, peço a palavra pela liderança.
O SR. PRESID~NTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Lomanto Júnior, como
Líder.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (Como Uder, pronuncia o segUinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:Lamento prosseguir na tomada do precioso tempo
deste Senado, para continuar num debate que eu consi- dera _estéril. Numa hora, Sr. Presidente, em que tantos e
graves problemas afligem o nosso povo, o nosso precioso
tempO, aéjui, deveria ser utilizado no debate, no enfoque
desta prOblemática em que o povo está a exigir a participação e a solução dos seus representantes.
Desde ontem, forçado pela condição de estar no
exercício da Liderança do Governo, por deferência honrosa do seu titular, Senador Aloysio Chaves, sou forçado
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a consumir tambêm o tempo do Senado, para responder
as acusações, as abordagens de assuntos que bem poderiam ser substituídas por coisas mais- frutíferas, mais produtivas para as aspirações do -povo brasileiro. São os ossos do oficio e eu não fujo à responsabilidade da respos-

ta, embora esteja incorrendo naquele -inesmo erro de

O SR. LOMANTO JÚNIOR - O Presidente Castello Branco coordenou, também, a sua sucessão, como
democrata que foi. Eu por exemplo, como Govefnador
dO Estado, recebi sOlicitação do PreSidente Castello
Branco, para que a Bahia se manifestasse, para que o
Governador dissesse da sua preferência, através de uma
lista tríplice.
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O- sR. LO MANTO JÚNIOR - Devemos o nosso
mandato ao povo. Mas, devemos, também, o nosso
ritandato a queni--foi sensível-aos fedamoS populares, a
qüem, com a autoridade, com a rCsponsabilidade, pfocurou restaurar, não por modo próprio, mas para atender
às aspirações do seu povo.

consumir o tempo num debate estéril.
Feliz do dirigente, Srs. Senadores, que é sensível aos
Enquanto nós do Governo, nóS dO PDS, procuramos,
É claro que um homem de princípios democráticos,
reclamos da sociedade em que ele dirige, do povo em que
por todos os meios, dispensar ãos que inilitam
pocomo o Presidente Castello Branco, S. Ex~ apenas
ele tem a responsabilidade de estar de ouvidos atentos
sições adversas às nossas, numa exaltação-permanente à
limitou-se à coordenação e, talvez, não tenha tido sucesaos sellS clamoJ;"es e reclamos.
sua integração, cada vez maior,-e à sua participa-ção no
so na sua coordenação-, o que, efetivamente, Sr. PresiPortanto, todos nós que aqui estamos temos que proprocesso da construção do projeto democrâtico deste
dente, ..
clamar e não criticar acerbamente, temos que ajudar o
País, enquanto o Presidente da República, constantePresidente,
que vem enfrentando dificuldades, e todos
mente, estã a acenar para a trégua, Para o entendimento,
O Sr. Mário __Maia- Por telefonemas.
nós ·sabemos que vem enfrentando dificuldades, para
estende a mão, mostra aos homens da Oposição -a sinCeconcretizar este projeto poHtico.
-o SR. LOMANTO JÚNIOR - ... demonstra que,
ridade de propósitos na construção do seu projeto de
·mesmO nõs períodos de exceção, nos períodos revolucioabertura política, é a oposição sistemâticã. que não consO Sr. José Fragelll - Partindo de onde?
nários, nem sempre a VOntade de quem oomanda o Gotrói, é a toada demagógica, monocórdica, que cansa e
Ve'ri1.õ pOde prevalecer. Mas, eu prossigo, Sr. Presidente,
que até irrita.
O SR. LO MANTO JÚNIOR -- Sab_e V,_ Ex•, um vedizendo que o Presidente FigUeiredo vai completar o seu
Eu não gostaria de tomar o tempo reservado à Lidelho, não na sua expressão de velhice, mas um velho na
proJeto polítiCo; vem vencendo e registrando êxitOs Cm
rança para prosseguir neste debate estéril. Pedi uiri aparatuação política, ria representação do seu Estado, quantodos os passos para a concretização desses projetas; a
te para ver se, em poucas palavras, eu poderia corrigir,
tas dificuldades o Presidente vem enfrentando para consanistia foi a mais ampla. E quantas críticas nós ouvimos,
ou responder àquelas críticas que considero injustas e à
truir o seu projeto de abertura política. E sua ExCelência
nesta
Casa,
quantas
iriJustiças
nós
passamOs,
-as
vaias
a
abordagem que eu considero estéril. Infelizmente, não
vem implantando, com aquela decisão~ com aquela vonV.
Ex•
se
referiu
ao
Presidente,
nós
também
fomos
que
pude assim proceder e tive que usar as prerrogatiVas do
tade de, ao términ_o da sua missão, deixar este Pafs sob a
vítimas, quando queríamos votar o projeto da anistia,
Regimeno para colo"Cú-ãs cofsis em seus devidos lugaégide da democracia.
- --que possibilitava o retorno de todos os brasileiros e quç
res.
Sr. Senador Fábio Lucena, V. Ex•, ao tecer as suas
retirava das prisões todos os seus presos políticos. Foo nobre orador Que--me antecedeu centrou o seu discríticas, não se esqueça de que as críticaS também devem
mos
vaiados
também,
mais
do
que
vaiados,
Sr.
Senador
curso -já não vou ailalisar os outros temas mas, por
ser construtivas. V. Ex• proclame também os sucessos, os
um dever de justiça, vou fazê-lo- n.o que tange ao pro~- fomos apupados. Mas, a vaia ê um protesto, faz parte de
acertos, o esforço que vem fazendo este Governo. Não se
um protesto e estffi, inserida também no contexto do regijeto político do Presidente Figueir_~do. Foi bem que ele
limite, apenas, àquele lado tão fácil, aquele lado tão ao
me democrático,~ a forma do povo protestar. Se o Preainda, numa atitude de justiça e B.té incoerente com a foralcance de todos de apenas oihar, ou melhor, nem olhar,
sidente
está
numa
missão
política,
se
sua
Excelência
parmação global do seu pronurl.ciamento, num desses mode fazer como aquele cego dos evangelhos, da escrituras.
ticipa
de
um
comício,
de
uma
manifestação'política,
sua
mentos, teve a atitude de coerência de reconhecer e proque não querem enxergar. E este é o piOr dos cegos.
t::lamar que o Presidente Figueiredo vem cumprindo, fiel- -- Excelência tem que arrostar os aplausos ou os apupos.
Isso não atinge a sua autoridade; é uma crítíC!a apenas; a
O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte?
mente, o compromisso que Sua Excelência elevou às cul- vaia ê um forma de criticar e de protestar, através da
minâncias de um juramento.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - Com muito prazer
nifestação
do
povo,
como
os
aplausos,
as
Palmas
são
O Sr. Senador Fábio Lucena, ao menos, nas suas crítitambém uma forma de crftfCa construtiva e de aplauso
cas radicais, cáusticas, impiedosas, ao ritenos, fez justiça
O Sr. José Fragelli- Já se fez notar, e com muita proao comportamento de qualquer dirigente.
ao Presidente Figueiredo, sOb esse aspecto. E é sob esse
priedade, que nós nos encontramos num processo de de-Isto demonstra, Sr. Senador, que estamos numa deaspecto que quero dizer a V. Ex• que este homem está
mocratização,
mas sim e apenas num processo de liberamocracia. Senador, eu não tenho conhecimento de tanprocurando completar o seu compromisso coordenando
lização. V. Ex• diz que o Presidente vén vencendo muitos_ lugares, porque o que me chega, o que tenho assistido
como Chefe maior do seu Partido, em face da sua contas resistências, que o Presidente tem desenvolvido uma
é o Presidente ser aclamado, é o Presidente ser homena~
dição de Presidente de Honra do PDS, dando a sua conluta ingente para democratizar o País. Eu não sei de
geado, é o reconhecimento popular pela democracia que
tribuição para que, nas próximas eleições, o seu Partido
onde partem essas resistências. O povo todo quer, não
sua Excelência está restaurando, ou melhor, que sua Excompareça unido para disputá-la.
apenas a liberalização, mas a democratização do regime.
celência- está construindo deste Pã.íS. ~o poVo aplaudinSr. Presidente, não é preciso conhecer História PolítiTodo.s
os partidos políticos a querem, talvez, com certas
do
o
Chefe
de
Estado
que
jurou
fazer
deste
Pals
uma
deca - e o Senador Fábio Lucena deve conhecer muito,
limitações do PDS, que não quis e não quer perder todos
mocracia. Enquanto isso, V. Ex•, que foi um beneficiário
porque é um jornalista, terit obrigação de, ao rememorar
os seus postos de comando, e quase todos eles de uma só
deste projeto ...
o pretérito político de nossa Pátria, verificar que foi semw
vez. Será que essa resistência vem das Forças Armadas,
pre uma tradição, tradição aqui e alhures, tradição brasiO
Sr.
Fábio
Lucena
Eu
não!
tradicíonalmente democratas, formadas, em sua grande
leira e tradição nas grandes nações demõcráticas, que o
maioria,
por elementos todos tirados da classe média, da
Presidente da Repúbtica participe ativamente. No passapequena, da média e poucos da alta classe média, como
O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex• foi um benefido foi assim. Ainda recentemente, nós sabemos que toas estatísticas têm delnonstrado, como, por exemplo, o
ciário do projeto político, desta democracia_ que pôde
dos os Presidentes da República- e quando digo recenbrasilianista Stepan mOstra muito bem, que a maior partrazê-lo até aqui, como eu o fui.
temente, não me refiro aos Presidentes de 64 para cã te dos elementos que formam as nossas classes armadas
todos eles coordenaram os seus sucessores ...
O Sr. Fábio Lucena - V, Ex• há de me permitir um -- - Vêni da classé mêcÜa, da pequena e, sobretudo, da média
classe média. Aliás este ê um fato assaz conhecido. Então
O Sr. Fábio Lucena - Mas eles foram eleitos.
aparte.
não sei que resistências o Senhor Presidente está vencenO SR. LO MANTO JÚNIOR- Eu não queria conceO SR. LOMANTO JÚNIOR - Os de agora, tam·
do, senão as por ele criadas à democratização do País,
der o aparte, porque V. Ex• não me concedeu.
bêm, foram ileitOs Pelo Congresso Nacional.
como por exemplo, os casuísmos, por ele criados pela
sua incompetente administração econômico-financcira,
O Sr. Fábio Lucena- Não pelo povo.
que recebeu este Pafs com 43 bilhões de dólares de diVida
O Sr. Flibio Lucena- Eu pedi desculpas por não tê~ lo
concedido na hora oportuna. V, Ex~ não nega q~e eu
externa, e jâ elevou-a p"ara 90 ou l 00 bilhões de dólares,
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Por uma eleição indipedi desculpas.
Quando ele declara, como está nos jornais de ontem, por
reta que também é tão democrática. Defendo o princípio
exemplo, que as dificuldades econômicas não são empe-da eleição direta, não escureço que o processo da eleição
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Tem o aparte V. Ex•
cilhos à abertura democrática, V. Ex• hâ de reconhecer,
indireta é tão condizente com a democracia, como o ciue
Retribuo a V. Ex• as desculpas, concedendo-lhe, com
que elas foram criadas pelas duas últimas administrações
eu e V. Ex~ defendemos.
muito prazer, o aparte.
da Revolução, a administração do Presidente Geisel, que
Sr. Presidente, quem, por ventura, possa olhar para o
elevou para 43 bilhões a nossa dfvida externa, e a deste
passado deste País verá que é tradição de que o PresidenO Sr. Fábio Lucena - Senador Lomanto Júnior, eu,
Presidente, muito mais desastrosa ainda, elevando a 90,
te da República participe da sua sucessão, V. Ex• negou e
em absoluto, ninguém da Oposição, nein V. Ex• deve o
a 100 bilhões, chegando ao impasse, segundo notícias
considerou uma aberração, aqui, apenas dizendo que os
seu mandato ao projeto político do Presidente da Redos jorriais de hoje, de que os bã.n-cos- que se compromePresidentes da Revolução foram aqueles que tomaram
pública. Nós devemos o nosso mandato ao povo que nos
teram a tirar o Brasil desse sufoco financeiro quanto ao
elegeu, Concorda Ex•?
esta atribuição e se constituíramexceção de compagamento dos seus compromissos externos, pelo não
portamento neste País~
cumprimento
daquela Carta de Intenções ao FMI, não
O SR. l.OMANTO JÚNIOR --Concordo.
desejam entrar com as quotas que fo~am prometidas ao
O Sr. Fábio Lucena - Não fiz exceção, Ex•, fiz exO Sr. Fábio Lucena - Era só.
País. Sr. Senador, honestamente, acho que o próprio
ceção a Castello Branco.
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Presidente, ela sua administração e na condução da sua
polftica, Sua· Ex~lência tem criado oS m"aiàres eritpecilhos à democratizRçilo do Brasil e tem feito uma liberalização quase à conta-gotas. Se V. Ex• examinar um por
um dos obstâcu!os à mais acelerada democratização do
País, V. Ex• verá. que esses obstáculos foram criados neste Governo. Todas as lutas que aqui travamos foram em
torno dos casuísmos. Para quê? Para que houvesse,
como houve, em IS de novembro, uma eleição só em
parte democrática, falsificada em grande parte, com os
obstáculos todos opostos, que V. Ex• bem conhece e que
a Nação repudiou, na imprensa, na praça pública, no
Congresso, em todos os momCntos em que foi posstvel
ao povo se manifestar. Então, não vejo que resiStências o
Presidente tem vencido, senão as que ele mesmo tem
criado, com a sua calamitosa administração econômica
e. sobretudo, financeira, ·e coni-aqueiCS óbices quC Sua
Excelência mesmo veiii Criando, através de tantas mensaw
gens para este Congresso que, pela sua Maioria solícíta
atendeu, acredito que algumas vezes de má vontade, porque nunca vi uma Maioria tão rebelde e tão submissa a
um governo como a Maioria do PDS -no Congresso N~cional.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral. Fazendo soar a
campainha.) - A Presidência lembra ao nobre orador
que seu tempo está esgotado hâ mais de 5 minutos. Fariam um apelo a V. Ex• para abreviar o enCerramento.
O SR. LOMANTO JúNIOR- Vou fazer tUdo para
encerrar.
O Senador José Fragelli conhece muito bem o comportamento do nosso Partido, porque ele foi um dos nossos mais brilhantes correligionários, nos honrou muito
com a sua presença ...
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O SR. LO MANTO JÚNIOR- Mas fo~t~lecida econÕffiicamente, verdade...

desperdiçando tempos preciosos aqui, nesta Casa, e V.
Ex• também entrou no mesmo diapasão se sentindo,
também, responsável por estar perdendo tempo.

O Sr. José Fragelli- Incompetência do-Governo, que
não previu as conseqUências.
O SR. ~RESIDENTE (_Milton Cabral. Fazendo Soar
a Campainha.)- Faço um apelo à obediência as normas
regimentais.
O -SR. LOMANTO JÚNIOR - Vou encerrar, Sr.
Presidente, dizendo o seguinte: sejam quais forem as
críticaS- injustas, sejam quais forem as dificuldades e os
iffipasses que forem cria~os, sejam <iüai~ f<:!rem os-obstáculos que se quiserem antepor à decisão de fortalecer ou
de consolidar o processo de abertura, estamos convencidos de que o Presidente Figueiredo levará a bom termo,
ficará surdo a essas críticas injusta~; a eSsas t03-dàs mow
nocórdicas que não levam a coisa alguma, e prosseguirá
resoluto Pafa cheg3.f ao término dO seu mandato, dizendo: cumpri meu dever, deixo este País democr~tizado,
entrego esta Nação sob a égide do melhor d_qs regimes ...
O Sr. Hélio Gueiros ~V. Ex• rite permite um aParte?
O SR. LOJ\1ANTO JÚNIOR ,.. entrego esta Nação
sob a égide da liberdade, entrego esta Nação para que ela
possa ser dirigida pelos meus sucessores que possam
cOnStruir uma-grande iiaÇão como todos nós desejamos,
para que os nossos fiJhos, os nossos descendentes tenham uma vida melhor e vivam muito mais felizes do
quenós vívemos. (Muito bem!" Palmas.)
o-sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Mas V. Ex•
não esta: inscrfto.

O Sr. José Fragelll- Na ARENA, no PDS não.

O Sr. Hélio Gueiros - Peço a palavra como Líder do
PMDB-

O SR. LO MANTO JúNIOR- •.-.e ninguém melhor
do que ele para dar informações sobre o comportamento
do nosso Partido. Mas, vou responder a V. Ex' O Partido de V. Ex• cri9:u dífictilda-des na aprovação da aniStia,
em que nós fomos il.pupadõs- e vaiados, e negou aprovação à anistia, o P3rtid0 de V. EX• se retirou pàra não
aprovar o pedido do restabelecimento das eleições diretas para Governador. A resposta que temos recebido, todas as vezes em que o Presidente consolida ou dâ mais
um passo para consolidar o seu projeto de abertura política, o que recebemos são crítiCaS injustas-,- radiciis~ acerbas. Não concordo, Senador José FrageHi, quando V.
Ex• afirma que o atual Presidente da República, que o
atual Governo vem criando dificuldades pela sua incom~
petência. Sabe qUi: o atual GÕVer-no herdou o início de
uma grave crise que atingia OinUrld() inteiro, e·-que estávamos inseridos neste contexto, e que não poderíamos,
em hipótese nenhuma, estar fora. A nossa díviôa de 85
bilhões de dólares, saiba V, Ex•, de mercadorias ou de
emprêstiinOS vCrdaãerr-os,--reCC6em.Os apenas 50 bilhões,
porque 35 bilhões são de taxas, de cobranças de juros. E
nós aplicamos bem esses recursos, nós não fizemos nenhuma aventura, nós produzimos energia elêtrica, nós
construímos estradas, nós fizemos comunicações, nós
promovemos o desenvolvimento do País. Ora, sabe V.
Ex• que os effiprêstimos vêrri em-mercadorias, não em
moedas, vêm em implementos, e nós produzimos merca~
dorias. E, na hora em que queremos vendemos aquílo
que produzimos, o que nós achamos é o aviltamento dos
preços por parte das nações chamadas ricas.

0 SR. PRESIDENTE -(Milton Cabral) - Em obediência ao dispositivo regimerital, V. Ex' pode realmente
falar, mesmo nãO apelando para a posição de Líder, porque a lista de inscritos jâ está encerrada. -Mas V. Ex•
pode usar da palavra.

O Sr. José Frageiii- Quanto a isso, o Governo não
previu nada.
O SR. LOMANTO JÚNIOR - O Governo previu
tudo. O Governo foi assaltado constantemente por criSeS
que estão alheias mesmo até ao seu próprio planejamen:
to, e ao planejamento das nações mais fortalecidas -economicamente,
O Sr. José Fragelli -

Tudo era previsível.

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, apelei porque V.
Ex• mencionou que-eu não estava inscrito~

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Mas, acabo
de esclarecer a posição da Mesa.
Concedo a palavra ao nobre SeJ]ador Héljo _Gueiros.
O SR. H:ltLIO GUEIROS (Como Líder, pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)...:._ Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tanto quanto o Senador Lomanto Júnior, _e~_pen~ava
encerrar ou r~duzir a um simples aparte ã mlnhainterxenÇão nessa discussão última que houve, aq_ui, neste
plenário.
O Sr. Lomanto Júnior - Permita-me V, Ex• Apenas
para dizer que-não pude conceder o aparte p·orque o Presiderite forçouwme a eiicerrãr; eu não pude nem com pie·
tar o meu discurso; pois sempre ouço V. Exf Cf:?_!U enlevo,
e se·mprelenho o maior prazer em debater com V. Ex•
O SR. Ht:LIO GUEIROS - Pode crer V. h• que
não há nenhuma mágoa da minha parte._E eu ia pedir o
aparte exatamente, eminente Senado! Lomanto Júnior,
para estranhar que V. Ex• tivesse se sentido pessoalmente magoado, Ol! ferido, com o pronunciamento do nobre
Senador Fábio Lucena. Porque V. Ex• se mostrou de
uma certa maneira irritado, quando assumiu o microfone, sem que houvesse, na minha opinião, nenhuma razão
para tanto.
O Sr. LOmanto Júnior- É o meu estilo de falar.
O SR. HtLIO GUElROS - E V. Ex• começou censurando logo o nobre Senador Fábio Lucena, por estar

Eu ia pedir o aparte, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para dizer que absolutamente não se perde tempo, nesta
Casa, quando se discute temas como o levantado, aqui,
pelo nobre Senador Fábio Lucena. O Senador Fábio Lucena discutiu o assunto de reforma constitucional. E,
não é possível que no Congresso Nacional se julgue desperdício e perda de tempo se falar sobre problema de reforma constitucional, que basta o simples fato de já ha.ver ein curso, nesta Casa, mais de cem emendas constitucionais para mostrar que é uma das preocupações constantes desta Casa a reforma da Constituição.
O .~r. Lorganto Júnior- Sabe V. Ex• que o discurso
•não foi centrad-o sobre isso; foi uma colcha de retalhos,
uma Série de críticas, as mais injustas, em que considero
que o nosso tempo deva ser aproveitado para assuntos
mais úteis, mais urgentes que a sociedade está reclamando dos seus representantes.

O SR. Htl.IO GUEIROS- A propósito dessa outra
observação de V. Ex•, eu relembro aqui uma ilustração
feita há poucos dia~ pelo nobre Presidente desta Casa o
Senador Nilo COelho. S. Ex•, presidindo uma Sessão do
Congresso Nacional, em que se leu a mensagem presidencial do depreto salarial, S. Ex• relembrou que numa
viagem sua à Europa visitou, se não me engano, o Palácio do Parlamento, em .Veneza, e lá encontrou escrito _ S., Ex• não disse em italiano, mesmo porque não teria
Condições de fazê-lo- mas S. Ex• traduziu o que estâ escrito lánaParlamento, em Veneza;. "Aqui não há tempo
perdido!".
Eu achei muíto bonita a imagem trazida pelo nobre
Presidente desta Casa, e acho.ê oportuno que se repita,
--aqui, nesta Casa, no momMto em que se põe em dúvida
a validade e a seriedade das discussões aqui travadas, especialmente a levantada aqui pelo nobre Senador Fábio
Lucena.
O ,$r. José Fragelli- Não há tempo perdido, sobretudo quando nós ouvimos o magnífico orador que é Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior - Isso é uma bondade, Eu tenho uma admiração profunda, Sr. Senador, grande adm-ióição;-que-Veln i:ie longe, pelo meu nobre e querido colega de Mato Grosso, que é um dos melhores amigos que
tenho nesta casa, é um homem sincero. Eu queria apenas dizer o seguinte: V. Ex• lembrou uma grande legenda;- va"mOs colocá-la também no frontispício desta Casa.
O SR. HtLIO GUElROS- Retomo a palavra, Sr.
--presidente. E sem estar querendo bancar advogado do
nobre Senador Fábio Lucena, até porque S. Ex• tem
muito maiOres qualídades e competência para se defender.

O Sr. Lomanto Júnior- Não houve acusação nenhuma; nem de leve e_u quis acusar S. Ex•
O SR. HtLJO GUEIROS - Mas, sobre o teor um
pouco radical, considerado pelo Senador Lomanto Júnior, das palavras do Senador Fábio Lucena, eu quero
dizer que a base, o fundamento do discurso do Senador
Fábio Lucena foi uma declaração do Presidente desta
- Casa, o nobre Senador Nilo Coelho, que não pertence ao
PMDB. O começo da história, o fulcro da questão, a
base_ de todo o pronunciamento do Senador Fábio Lucena se originou da leitura de uma declaração do Senador
Nilo Coelho, que está publicada, hoje, pelo menos no
Jornal de Brasília; com o detalhe de que a entrevista foi
dada coletivamente, mas, ao que parece, somente o Jornal de Brasília achou que devia publicar. E, nessa declaração do Senador Nilo Coelho, S. Ex• ê quem faz restrições sé[ias···e Pesadas à atwil política ou ao GoVerno
Federal, chegando ao ~xagero - e aí temos que tomar
como exagero- de dizer que seria capaz de entrar até na

crónica policial para resolver a questão com certos
....cabras", com o perdão da Mesa, porque a palavra, evidentemente, não é regimental.

- ---

Vê, portanto, nobre Senador Lomanto Júnior, que
não partiu do nobre Senador Fábio Lucena nenhum ato
inusitado, nenhuma expressão radical, nenhuma iniCiativa de um termo mais rude; porque S. Ex• já começou de
uma maneira que, se foi ou é rude, já foi o tom dado pelo
próprio Presidente desta Casa, Senador Nilo Coelho.
A verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que nem
sempre, num parlamento, se pode fazer tUdo com muita

to, ao usar os meios de comunicação e os veículos da
Nação brasileira, ele estava usando, também, as prerrogativas da Oposição. E a-Oposição não lhe havia dado licença para tal. Portanto, eu vejo nas palavras do Senador Fábio Lucena, um cuidado para que Sua Excelência
agora, nesta fase, não cometa senão o erro, mas o deslize
de há pouco, e se permaneça no seu lugar de Presidente,
de mãgistrado, nobre Deputado Hélio Guelras, . na
Nação -brasileira. E, assim, ele terá o nosso ·aplauso, a
nossa compreensão e todo o nosso respeito. Muito obrigado a V. Ex•

elegância-; com muita edlr.c"a.Çâo,- talvez exagerada, com
, "luvas de pelica", porque, às vezes, há necessidade de ser
duro, mais rude, no combate a certos fatos errados.
O Senador Fábio l.Uceria:; reCOnhecido pelo Senador
Lomanto Júnior, disse que havia pontos positivos na administração e na polítíc"a do General Figueiredo. Mas
nã~ é pelo fato de existi! alguma coisa de cei-ta, no comportamento de alguém, que não possa dizer que há também alguma coisa de errado; atê porque, eminente Senador Lomanto Júnior,jã-existe uriia Bancada, o dobro da
nossa, para exaltar e louvar os méritos e as vantagens da
administração pública fedenil. "Fica, portanfo, para
minoria, que não chega a ser insigiiíficante mas numericamente pequena, a tarefa de, às vezes, dizer que o rei estâ nu. E fOi o que disse o nobre Senador Fábio Lucena,
reconhecendo, preliminarmeme, exatamente para não
cometer injustiça, o lado positivo do Governo, mas também mostrando que há n~essidcidC de--uma cúta humildade da parte do Governo Fedenil, para reconh~er os
seus erros, bater o seu mea culpa, pedir perdão e partir
para outra; porque não é possível se continuar incidindo
no mesmo erro, só por capricho.

uma

O Sr. Mário Maia- V. Ex• me permite_um aparte?
O SR. Hl!:LIO GUEIROS Senador Mário Maia.

Tem o aparte o nobre

O Sr. Mário Maia - Nobre Senador Hélio Gueiros,
veja como; conforme o ângulo da inteligência absorve as
palavras, o raciocíniO se forma diferentemente. Eu já não
interpretei as palavras do nobre Senador Fábio Lucena,
no que diz respeito ao Presidi::nte da República, como
críticas azedas, ácidas ou acerbas; muito pelo contrário,
apesar-de haver uma certa ponta de ironia, em suas palavras, o que S. Ex• estava, fazendo, aqui, era procurando
resguardar a figura magistral do Presidente da República. Porque sua Excelência, como Presidente da República, mesmo sendo Presidente de Honra de um partido, ele
deve se c_olocar como magistrado, sempre, e não como
cabo eleitoral de um único partido. Porque, ap6s escolhido por um partido -entendo eu- que tantos governadores e tanto maior o Presidente da República, passa a
ser não mais o Presidente daquele Partido que ele originou, mas o Presidente de todos os brasileiros. E, como
Sua Excelência, durante a eleição de l5 de novembro, tomou uma atitude não muito elogiável, porque- V. Ex•,
nobre Líder Lomanto JúniOr, há de estar de acordo conosco, da Oposição - o Presidente da República saiu
pelo País inteiro fazendo propaganda para seu Partido.
O Sr. Lomanto Júnior vas de Chefe _da Nação.

Sábado 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Maio de 1983

Dentro das suas prerrogati-

O Sr. Mário Mala - DentrO das- prerrogativas de
Chefe da Naç,o, ele poderia visitar tod_os os Estados,
mas não assu~ir palanques oficialmente em nome da
Nação brasileirll, para falar por uma boca única de um
único Partido. i:le, como Presidente, no que me toca, eu
não lhe dava - quando era candidato - autoridade
para que ele sé manifestasse, como Presidente da República, em nome de um Partido. No entanto, eu lhe
dava autorida® e pagava, com prazer, a minha contribuição, para que ele usasse o avião da Nação brasileira,
pago com a gasolina do povo brasileiro, para visitar
obras, para administrar o País, para visitar os Estados
como PresidC?-te da Repúbllca e, nunca, para fazer propaganda de um único Partido, porque, naquele momen-

0 SR. HillO GUEIROS - Aproveito a deixa do
nobre Senador Mário Maia, para enfrentar um tópico da
abOrdagem do eminente Senador Lomanto Júnior,
quando recriminou ainda a posição e a tese defendida
pelo nobre Senador Fábio Lucena. t quando ele diz que
é da tradição republicana do Brasil, a participação efetiva dos Presidentes daS Repúblicas nas campanhas eleitorais brasileiras. Não falo antes de 1930, porque era
criança, imberbe, ainda muito novo para me lembrar de
certas coisas, mas posso garantir a V. Ex•- e, aí, a minha correção- que de 1930 para câ, não me lembro de
nenhum Presidente da República subindo a Palanque
para fazer ca~panha eleitoral, a não ser o eminente Presidente João Figueiredo. Em 1930, foi Getúlio Vargas.
Houve uma fracassada campanha el~itoral, em que eram
candidatos José Américo de Almeida e Armando Salles
de Oliveira: Get~Iio não fez can:tpanha em palanque para
nenhum dos dois.
Veio a red.emocratização do Pais. Eleito Outra, este
não subiu ao pa!anque para indicai Cristiano Machado,
nem Getúlio Vargas.
Veio Getúlio Vargas e não participou de campanha
eleitoral, porque teve que dar um tiro no peito: antes de
acontecer a campanha eleitoral.
Depois, veíoJuscelino KubitSchek, que nãó participoU
da campanha eleitoral.
O Sr. Lomanto Júnior- Mas teve o seu _candidato, o
Marechal Lott.
O SR. H:tLIO GUEIROS - O Marechal Lott_ ...entrou pelo cano" sozinho, porque o Presidente Juscelino
Kubitschek não participOu" de campanha eleitoral em favor do Marechal Lott. Quem participou foi o Sr. João
Goulart, mas o Presidente Juscelino Kubitschek não
participou absolutamente de nenhuma campanha eleitoral.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex' um aparte?
Q_ SR. H1tLIO GUEIROS - Quem veio depois? Depois de Juscelino veio o Sr. Jânio Quadros, que também
foi obrigado a renunciar e, portanto, não participou de
nenhuma campanha eleitoral.
Em seguida veio o Sr. João Goulart comph;:mentar o
tempo do mandato do Sr. Jânio Quadros, não pôde participar da campi:mha eleitoral porque lhe apear~m do poder antes de terminado o seu mandato.
Depois dele, veio o Sr. Marix:hal Castel\o Branco, elei- to depois de 64, que não subiu a palanque até porque
não concordava com a indicação do nome do Sr. Costa e
Silva.
O Sr. Costa e Silva, também eleito Presidente, não teve, infelizmente; oPortunidade de participar de nenhuma
campanha, porque foi vítima de um mal que o levou à
morte. Mas, antes, já_ havia permitido o AI-5, que praticamente acabava com qualquer campanha eleitoral e,
portanto, ele não ia participar dela.
O Sr. Emílio Garrastazzu Médice- todo mundo sabe
- pode ter :suas qualidades pessoais, mas se limitava a
ouvir radinho de pilha e a fumar seu cigarrinho na televisão ...

O Sr. José Fragelli- Não apoiado. Eu sei o quanto
ele trabalhou.

O SR. Hf.UO GUEIROS -
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Eu sei do apreço de V.

Ex• pelo PresH:Jente Médici. _

O Sr. Lomanto Júnior- Veja que já um correligionário de V. Ex• não aceitou a injusta crítica ao honrado
Presidente Mêdici.
O Sr. Fábio Lucena- Mas ele não foi a palanque, fazer campanha.
O SR.fú:LIO GUEIROS- Volto ao fio da meada: o
General Emílio Garrasta&u Médici também rião participou de eleição - e retiro aqui o detalhe que desgosta ao
Senador José Fragelli, para não desgostar o meu querido
correliglonârio.
O Sr. Lomanto Júnior -

Permite V,_ Ex• um aparte?

O SR. -H€LIO GUEIROS - Vou permitir, em um
minuto, apenas para eu terminar o meu histórico.

O Sr. Lomanto Júnior- É sobre esse assunto mesmo.
O SR. HtLIO GUEIROS - Depois, veio o General
prussiano Ernesto GeiSel, que até pel'o seu aspecto, sua
postura germânico-prussiana, jamais iria concordar em
ir à praça pública fazer propãganda política em favor de
qualquer pessoa.
Somente agora, eminente Senador Lomanto Júnior,
somente agora é que o Brasil assistiu a um Presidente da
República subir a palanque de partido político, para
pleitear votos para um partido brasileiro.
Quero dizer que o Presidente Figueiredo chegou ao sacrifício de passar três dias no Estado do Pará, visitando
municíj:lío" sem gran~ expressão eleitoral, nem popular,
unicamente numa tentativa desesperada de fazer com
que o seu partido vencesse as eleições do meu Estado, o
que entretanto não conseguiu.
Vê, portanto que, ao contrário da tese defendida por
V. Ex•, a tradição brasileira, pelo menos de 30 para cá, é
da não participação pessoal, pelo menos em palanque e
em campanha eleitoral, dos nossos Presidentes da República.
O SR. Hf:LIO GUEIROS - Concedo o aparte ao
nobre Senador Lomanto Júnior.

O Sr. Lomanto Júnior - Continuo afirmar a V. Ex•
que ê tradição, não só do Brasil como de todas as democracias do mundo, o Presidente participar dãs campanhas e indicar o seu sucessor, aqui no Brasil. Todos os
Presidentes tiveram os seus candidatos, com raríssimas
exceções. Evidentemente que eu não posso, a esta hora,
me lembrar se compareceram a palanques, mas fizeram
campanha a seu modo~ atuaramjunto e utilizaram os recursof a seu alcance para fazer o seu sucessor. Isso, aliâs,
faz.pS.rte do regime democrático. O Brasitjâ não tem reeleição_; ...
O Sr. José Fragelli -

Graças a Deus.

O Sr. Lomanto Júnior - ••• as outras nações jã dispõem desse instituto da reeleição, onde o Presidente disputa nos Estados Unidos e em outros lugares- a eleição
no exercício, no honroso munus da Presidência, ele utiliza todos os meios para conseguir a sua reeleição. Aqui
nós não tivemos isso. Mas V. Ex' não pode negar que todos os Presidentes da República, com raríssimas exceções, tiveram as suas preferências pelos seus candidatos, e fizeram campanha ao seu modo. Se subiram ao palanque, não tenho informação, mas tudo fizeram para
que se realizasse e concretizasse a vitóría de seu sucessor.
O Sr. José FrageiJi- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. H~LIO GUEIROS- Quero dizer ao Senador

Lomanto Júnior que eu_ particularmente não seria contrário à participação de um Presidente da República em
campanha eleitoral, como um Governador em campanha eleitoral. Mas exigiria que, antes, ele fosse um políti-
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co militante. O que quer dizer que era tradição ·cta vida
dele entrar e participar de uma campanha eleitoraL
Se o atual Presidente da República fosse realmente
uma pessoa tirada dos quadros políticos da antiga ARENA, e tivesse de ser contemporâneo de uma campanha
eleitoral, é evidente que ele teria todo o direito de participar das eleições, subir-a palanques e_ fazer a sua proclamação. Não é O caso do atual Presidente da República,
que nunca foi políficó e nUma entrevista dele em Cle-vi-land, nos Estados Unidos, se pensava que quando iria
submeter-se a llma operação e depois não foi, ele disse
que tinha raiva de política, que nãQ, "topava" política.
Isso saiu na TV, em cadeia nacional, com a TV Globo,
ele dizendo que não gostava de política. Ele diSSe iSso e 2
anos depois, ele que não gostava de política, vai à praça
pública, ao palanque público pedir votos para candidatos particulares e políticos. Mais uma contradição e incoerência de S. Ex•, o Sr. Presidente da República, que
não é pelo fato de sê-lo, que vai deixar de errilr.--Aqui,
portanto, o nobre Senador Fábio Lucena c.omo eu, estamos cumprindo o nosso dever de mostrar os defeitos, os
prejuízos e os erros de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Verifica-se, portanto, nobre Senador Lomanto Júnior, que o Sr. Senador Fábio Lucena
não exorbitou em nada de sua competência nem do seu
dever.
O Sr. Lomanto Júnior- Nem de leve cheguei a tanto.
Eu disSe que S. Ex• fez críticas injustas, radicais;inaS não
que exorbitou.
-O SR. HÉLIO CUEIROS - Não fez- críticá nenfiuma, nem exorbitou, apenas expressou uma-'opinião dele,
que não é só dele, mas é comum, hoje, a vários segmentos da coletividade brasileira, c-om o detalhe de que, se o
Senhor Presidente da República ...
O Sr_. Lomanto Júnior-

E. um direito que lhe assiste.

O SR. HE.LIO CUEIROS_:. ... se 0- Senhor Presidente da República, participou, como todos sabem que partiCipou, de uma campanha eleitoral, no Brasil, viajando
do Oiapoque ao Chuí, em Propaganda das candidaturas
do PDS e perdeu as- eleições ...
O Sr. Lomanto Júnior- Isso é sob o. prisma de V. Ex•
Não é verdade, ganhamos as eleições.

O SR. Hf:UO GUEIROS- ... é porque grande parte
dos segmentos da sociedade brasileira não está s3.tisfeita
com os rumos atuais. E V. Ex• há de convir, nobre Senador Lomanto Júniof,-qlle o povo brasileiro não está sa~
tisfeito.
O Sr. Lomanco Júnior - ~ verdade, há problemas
sérios. Mas o povo está reconhecido, Sr. Senador, ao que
o Presidente vem fazendo no que tange à abertura democrática. O povo proclama e reconhece em Sua Excelência
o grande artífice deste momento que estamos vivendo.
O SR. HÉLIO GlJEIROS - E a coisa chega a tal
ponto, eminente Senador Lomanto Júnior, que, para espanto e surpresa nossa, os jornais de hoje trazem uma
declaração do Dr. Carlos Langoni, Presidente do Banco
Central, uma das vigas mestras da política econômicofinanceira do Gov_erno, dizendo que o modelo brasileiro
ê perverso, socialmente falando, e ineficaz, economica~
mente falando. Verifica
Ex•~ portaiúO,-que não está
sendo tempo perdido, o tempo que a Oposição tem gasto
nesta Casa, às vezes para desconforto de alguns eminentes Líderes do PDS, mostrando os erros e os desacertos
da polítíca do Governo. POrque, para surpresa e espanto
nosso, quem agora ficou do nosso lado foi o ilustre Dr.
Carlos Langoni, um dos responsáveis por esta execrável
política financeira do GOverno. E mais, há nos jornais de
hoje, outro convertido, como Saulo de Tarso no caminho de Damasco, o nobre Ministro da Fazenda, Ernane
Galvêas que, não faz um mês, esteve aqui dizeildo que
tudo o que ele fazia eStava certo. Ho]ei, S. ·Ex• vem reconhecendo a ir-utilidade, a inoctiida.de de todas as medi-

v:

das tomadas pelo Governo brasileiro para conter essa
desgraçada situação em que vivemos. Verifica, portanto,
V. Ex• que não tem sido tempo perdido a pregação feita
aqui pela Oposição, por sinal ajudada, em muitas ocasiões, por eminentes membros dessa Bancada do PDS,
dentre os quais o ilustre Senador Luiz Cavalcante, que
nos honra aqui com a sua audição neste instante.
O Sr. José Fragelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HELIO GUEIROS ilustre Senador José Fragelli.

Concedo o aparte ao

sado, nas esquinas da avenida Afonso Pena com Pandii
Calógeras, na minha Cidade, e dizer mais ou menos isso,
segundo me recordo muito bem; ~"Esse candidato que
está sendo imposto pelo Presidente Washington LuiZ,
esse n6s vamos derrubar. As eleições eles vão ganhar,
porque as eleições vão ser fraudulentas, mas nós vamos
derrubar esse candidato e vamos colo.car Getúlio Vargas
no poder". Eu ouvi essas palavras de Flores da Cunha e,
se não me engamo, de Batista Luzardo. Eu estava no 29
ano de Ginásio.

O Sr. Lomanto Júnior - Um jovem, entretanto.

o· Sr. José Fragelli - Eu havia pedido o aparte a V.
Ex• um pouco antes. Justamente na parte em que se discutia a participação do Presidente da República, enfrm
de chefes do ExecutivO nas campanhas eleitorais. Nisso,
estou inteiramente com o-senador Lomanto Júnior. Em
tod~ as democracias, os presidentes, os chefes do Executivo, participam e devem participar de suas-campanhas
eleitorais. Eu acho que ê o momento até do Presidente
prestar contas à Nação do que ele fez e pedir o seu voto
de confiança, ou não, e de pedir o seu apoio ou a nega ti~
va desse apoio, o que não deve o Presidente fazer, e se fez
nesta campanha eleitoral, é jogar recursos do Estado na
campanha eleitoral, isso ê que não se deve fazer. V •. Ex•
me permita dizer, eu fui chefe de executivo de uma
província brasileira das mais modestas, que é Mato
Grosso, participei' de uma campanha eleitoral, sobretudo
de Senador, de Governador não havia. Nunca fui, a não
ser episodicamente num determinado encontro, mas eu
nunca fiz a campanha ao lado do candidato ao Senado,
que era justamente o eminente Senador Mendes Canale;
eu flz a campanha eleitoral dele, mas posso dizer que
nunca empreguei -um e nunca- dei um tostão do Estado
para as eleições. Nunca. Nunca admiti isso, e aqui há o
eminente Senador José Benedito Canelas, que pode dar
esse testemunho, porque inclusive era meu co~religio
nârio, o que eu julgo condenável é o Presidente da República, ou o Governador jogar na campanha eleitoral
os recursos do Estado, e isso, infelizmente, acOnteceu
agotà, mas aconteceu realmente.
O Sr. Lomanto Júnior- Não, Excelência, O-Presidente teve o mesmo comportamento que V. Ex• e_ eu tivemos, quando participamos da campanha eleito.ral
O Sr. José Fragelli - Não, mas foram dados vastos
recursos ao Estado - e ainda tenho um jornal, que vou
trazer a V. Ex•, pois está em meu gabinete no qual o assunto é abordado dizendo: o Governo do Estado recebe
um grande auxílio Federal, agora, na época das eleições.
Deu para obras públicas, mas quem conhece, como nós
conhecemos, o ex-Governador Pedro Pedrossian, o Pre~
sidente levou a S. Ex• um bilhão e seiscentos milhões de
cruzeiros, naqueles dias antes das eleições, e num comício lá no Palácio do Governo. Essas coisas nós sabemos
que aconteceram, que as campanhas -e não foram só
do PDS, mas a de outros também foram milionárias e bilionárias. O que eu condeno, e nós devemos condenar, é
a participação do Presidente, de chefeS de executivOs estaduais ou municipais, jogando os recursos da União,
dos Estados e dos Municípios. Eu dei este aparte para fixar que este é o meu modo de pensar, que ainda vou defender aqui em outras oportunidades; mas, quanto à tradição, realmente acho também que o Senador Lomanto
Júnior tem razão. Na República Velha realmente os Presidentes participaram, mas vejam bem, os Presidentes
não participavam das eleições, como aliás no Império,
que nern condições para isso havia, indo a palanque,
porque participar de eleição indo palanque nada de
mais há.__ Mas, como é que os Presidentes participavam?
Jogando toda a máquina do Estado nas eleições daRepública Velha com aqueles vícios que V. Ex~ bem conhece, e todos nós conhecemos. O Presidente impunha as
decisões. Eu me recordo q_uando era rapazola, no segundo ano de ginásio, vi Ft~res da Cunha na cidade de_ Campo Grande, no meu Estado, subir no palanque inlprovi-

a

O Sr. Josê Fragelli- E há um liviíiifio interessantíssimo, de Dunshee de Abranches~_. "Como se Faziam os
presidentes". Lendo, nós vemos que aquele livro, que
aliâs é interessantíssimo, nós conhecemos os bastidores
da escolha dos candidatos à presidência da Repúb\lca.
O nosso mestre de sempre, o Senador Nelson Carneiro, sabe muito bem disso; havendo presidentes, que aliâs
foram vencidos. Não foi só Castelló Branco que não teve
o Presidente da sua preferência. Prudente de Morais
também não teve; não é verdade? Ele quis ter o seu candidato a Presidente, mas foi vencido pela oligarquia pautista da época. E, assim, quando um candidato a Presidente não era imposto pelo Presidente, era imposto por
aquele conjunto de forças que dominava a República Velha; as oligarquias paulista, mineira, às veZes com interferência do Rio Grande do Sul, sem falar no tempo de
Pinheiro Machado. Nós devemos, até, querer que o Chefe do Executivo participe das campanhas eleitorais. Mas
não jogue as máquinas do Estado, não jogue foiÇa do
Estado, a imposição do Estado e, muito menos, os recursos do Estado numa campanha eleitoral. Esta é a minha
tese. Muito obrigado a V. Ex•

a

O SR. HÉLIO CUEIROS - Muito agradecido ao
aparte do Senador José Fragelli que reflete, também, o
meu pensamento. Eu sou partidário da participação de
um governador poHtico, de um Presidente da República
político na campanha eleitpral. Mas eu ainda estQU por
ver, nobre Senador José Fragelli, respeitando a honrosa
exceção de V. Ex•. qual o governante brasileiro que tenha essa formação espartana estóica, cristã demais, de
resistir à tentação de usar mesmo sem ser, digamos, desonestamente, os recursos do Estado para uma campanha eleitoral em favor do seu candidato. E isto no Brasil
será dificílimo.
Então, aqui no caso, eminente Senhor Senador, nós
devemos aceitar o conselho do Apóstolo Paulo que diz
que devemos evitar não só o mal, mas atê a aparência do
riúi.l.-Então, no caso da p~rticipaç'ào peS.soal de U!ll governante numa campanhã: eleitoral, seria melhor que ele
não participasse assim tão ativamente, porque ele corre
Sempre o riscO âe-fiCãr sob suspeita por parte da opinião
pública do seu Estado e do Brasil. Posso, inclusive, eminente Senador José Fragelli, narrar o que aconteceu recentemente no rrieu Estado, na campanha eleitoral: houve um Ministro de Estado que foi apelidadO, por mim,
quando eu escrevia no jornal, d~. "trem pagador", porque ele ia ao meu EStado carregando uma maleta de cheques para distribuir, exclusiVamente, entre os prefeitos
da legenda do partido dele.
O Si._Luiz Cavalcante- V. Ex• permite um aparte?
O SR. HtLIO GUEIROS- Os prefeitos que preferiram o PMDB forem eliminados nessas distribuições do
pão e do vinho, só tinham acesso à mesa do Ministro
aqueles prefeitos filiados à legenda do PDS.
Além do mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o salário
de educação, que por lei deve ser aplicado em convênio
com as Secretarias de Estado, porque são as únicas qtie
dispõem de infra-estrutura para os seus objetivos, que é
aumento da rede fisica escolar e aprimoramento do corpo docente, essa verba do salário de educação, dedicada
ao Pará, foi tom~da da Secretaria de Educação e entregue ã SUDAM, que se transformou numa Secretaria de
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Educação paralela à Secretaria do meu Estado, para
também entregar, exclusivamente, esses salários para as
prefeituras pertencentes ao PDS.
Verifica, portanto, V. Exf que é muito perigoso, aqui
no Brasil, o Governo ter preferências e parttcipar ;·pessoalmente, através de seus mandatários em campanhas
eleitorais.
Quem faz campanha eleitoral e tem, não digo o azar,
mas que tem pouca sorte de pertencer aos quadros da
Oposição, é qUe sabe o quanto é pesada, o quanto é forte, quanto é poderosa a máquina administrativa, qualido
ela é colocada a serviço de um partido, e em favor de
uma campanha eleitoral de um determinado candidato.
Verifica-se, portanto,
Presidente e Srs. Senadores,
que voltando ao assunto inicial do meu discurso, o Sena·
dor Fábio Lucena cumpriu apenas com o seu dever. Não
abusou, não cometeu qualquer deslize, pode ter sido veemente, vibrante, porque isso é do seu temperamellto,
como também veemente _e vibrante é o nobre Senador
Lomanto Júnior. Mas não creio que a veemência e a
vibração desqualifiquem pronunciamento de querii quer
que seja, até por que dá um certo colorido, um colorido
meio diferente às sessões, geralmente_ pacíficas, tranqíli·
las e plácidas, como costumam ser as do nosso Senado.
Acredito que só à custa desse pronunciamento ffiais
enérgico e mais rude do nobre Senador Fábio Lucena é
que estamos, ainda a esta hora, aqui nesta Casa, exata.
mente, porque, de vez em quando, há necessidade de
uma vibração, de uma alegria maior, de um tom mais
duro, mais rude, mas que, afinal de conta, não deve empanar o ambiente de cordialfdade, distinção e elegância
que é característico de5lC"Plenário e eu creio que o Senador Fábio Lucena não infringiu qualquer dessas regras.

--··-

vernante brasileiro que participasse de maneira isenta
numa campanha eleitoral, quer dizer, que usasse apenas
.sua_for_ça pessoal, seu prestigio pessoal, Ínas não permitisse o_enVolvimento de recursos e da força do Estado em
favor deste ou daqueli candídato.
V, Ex• fala com muita sabedoria, como sempre, Como
_ V. Ex~ diz, se um Presidente da República ou qualquer
governante quer entrar numa ciimpanha, terá de dar um
grande exemplo, porque se não der esse exemplo será um
desastre-a participação dele na campanha eleitoraL
Concedo o aparte ao nobre Senador José Ignácio.

O Sr. José lgnácio- Senador Hélio Gueiros, eu apenas, já no crepúsculo do seu pronunciamento, gostaria
de editar, com a modéstia da mlnha illcursãO, alguma
coisa ao que V. Ex• colocou e -às palavras do Senador
Luiz Cavalcante. O Senador Luiz Cavalcante colocou e
eU "perfilo 'inteiramente o entendirriento de S. Ex', o que é
também o de V. Ex• e de quase todos aqui, colocou que
não vê nada demais na presença de um governante numa
campanha política. Já se falou aqui que as demasias, os
excessos é que teriam de ser podados. O que eu considero
de mais singular no atual período é que não estamos vivendo um período sob o comando da Nação de alguém
- que assumiu comprOmissos mais do que de liberalização,
mas compromissos de redemocratização. Sua Excelência, o Presidente da República, é um Presidente sob esse
enfoque singular, e não sei-â o tinico. No futuro, a His:..
tórl"a deste País registrará situações semelhantes. Importante é a singularidade do fato de que o Presidente Fi- gueiredo assumiu compromissos que 6 notabilizam, que
o fazem ressair dei elenco dos demais Presidentes da História da República, seja da República Velha, seja do
atüãl periodo em que vivemos. Sua Excelência assumiu,
com
toda a Nação, o compromisso de redemocratizã~la,
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex• me permite um aparempenhou sua honra pessoal nesse compromisso e disse
te, nobre Colega?
até _de forma incoerente: ''Hei de fazer deste País uma deO SR. HÉLIO GUEIROS - Com muita honra para
mocracia." Frase que aliás representa o oposto do que
mim, nobre Senador Luiz Cavalcante.
necessariamente desejaria dizer, porque ninguém faz democracia. Na medida em que Sua Excelência chegou ao
O Sr. Luiz Cavalcante-- Prfmeirainente, quero agraextremo de, numa afirmação contraditória, dizer que fadecer a menção muito honrosa para mim, que fez do
ria deste País uma democracia, quando democracia é
meu nome, dando-me, como V. Ex•s, entre os que reprouma -obra -de todos, nesta medida, na .esteira desta convam, a política económica oficial. E não estamos sós. Estra-d-ição, o Presidente teria que ter um comportamerltO
tamos em muito boa companhia, na companhia da
distinto do comportamento dos demais governantes. O
Nação quase que inteira, pe!Cl-me"n-os ulls 99% delã.
Presidente da República João Baptista Figueiredo assuMas eminente Colega, gostaria tambêm de dar a mimiu compromisso com a Nação, compromisso de
nha opinião sobre outro ponto. Sinceramente, não vejo
_redemocratizá-la, e precisa de toda a Nação e não pode e
nada de mal, nada de antiético que um Presidente, no
- nã_o_rleve discriminar dentro da N açào brasileira, porque
caso o Presidente Figueiredo, tivesse ido aos palanques,
a obra da redemocratização, da qual necessita todo este
aos comícios, pugnar pela vitória dos candidatos do seu
País, mais que a obra da liberalização cujo projeto sinuopartido. O que não achei ético, foi que o Presidente conso e anárquico vai tendo curso atropelado aqui e ali por
citasse correligionários s_eus a Cometerem até pecados,
tantas advertências, mais que esse projeto de liberalipequenos pecados que fossem, para ganhar as eleições. O-__
zação, Sua Excelência tem o compromisso de
que aconteceu? Alguns tomaram o conselho ao pé da leredemocratizá-la. Daí porque o comportamento de um
tra, e para citar apenas os- da minha grei, veinos 8.Iguns
Presidente assim tem de se notabilizar, senão pela
governadores hoje culpando antecessores seus pela terrí.isenção absoluta na postura de magistrado, mas pelo mevel herança recebida. Entre eles, estão os aturus governanos a postura de quem participando de um pleito, comdores do Maranhão, Ceará, Paraíba e Santa Catarina. E
parecendo a palanques, lute por suas idéias, sustente seus
um deles não perde oportunidade piua fdsai: a i'CspOnSii~
pontos de vista, mas não permite que sob seu comando
bilidade do seu antecessor na macabra herança recebida.
surjam e ocorram tantos desenfreias, tantos desatavios,
Aí, sim, acho que houve pecado. Pecou Sua Excelência,
tantos rio:>: d~ irregularidades, de coisas recrimináveis, de
o Presidente, que incitou ao pecado~ Muito obrigado a
coisas sem nome, como as que ocorreram no período
V. Ex~
eleitoral que se passou e como as que estamos na iminência de ver de novo ocorrer, e agora com as amplificações
O SR. Hlf.LIO GUEIROS- V. Ex•, eminente Senaque o processo eleitoral, que vai se ferir com o Colégio
dor Luiz Cavalcante, como sempre, falou com sabedo
Eleitoral, cheio de ilegitimidades como esse que- está aí,
ria. V. Ex• frisou bem o detalhe, de que o povo brasileiro
estão a prenunciar. Esperamos que a palavra do Senador
dança de acordo com a música:...:. V. Ex• disse isso por
Fábio Lucena, que produziu todo esse desenrolar de pro·
outras palavras - quer dizer, dependendo do exemplo
nunciamentos que a ela se sucederam, essa palavra seja
do alto, o povo brasileiro se comporta. Então, se o Presitida como uma palavra de alerta e uma palavra de acondente da República- como disse V. Ex•- vai ao pãlanselhamento desta Casa, a que o comportamento não só
que e diz para o povo que faz questão de vencer uma
do Governante máximo desta Nação, mas o comportaeleição, mesmo que tenha de ser cometido algum pecado,
mento de todos aqueles que assumem iguais responsabiporque depois se pede perdão a Deus, é evidente que,
lidades, seja o comportamento d2: s_obriedade, o comporcom esse .. abre-te sésamo" Presidencial, muita coisa de
tame-nto do magistrado, que é aquilo que_ a Nação tanto
ruim, de errado, de desonesto, de desigual, foi cometido
espera.
na campanha eleitoral no ano passado.
0- SR. HtLIO GUEIROS - V, Ex•, nobre Senador
E por isso que eu _disse há pouco, respondendo ao SeJosé lgnãcío, com sua lúcida e oportuna intervenção, me
nador José FrageJJi, que eu ainda estaria por ver um go-
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dá a oportunidade de manifestar uma certa apreensão
com relação à promessa do Presidente Figueíredo, de filZer deste Pais uma demo.cracía .
Ocorre que agora, n2: quarta-feira da semana atrasada,
Sua Excelência ao definir o perfil, mais um perfil do presidenciável, que afinal vai ser o escolhido, disse que ele
~em de ter o CC?mpromisso em continuar o processo de ce-democratização do País, Não usou exatamente estes tertpos, p9is não consigo me lembrar dos termos exatos,
- mãs dando a idéia de que o Sr. Presidente Figueiredo
não vai concluir o processo de abertura democrática, vai
deixar que o seu sucessor dé continuidade a esse progra-

ma.
O Sr. Lomanto Júnior- Sabe, V. Ex• que um projeto
de redemocratização não se conclui.

o

sa: HtLio GUEIROS - Então, Sr. Presidente,
Srs. Senadores. de promessa em promessa, nós vamos
entrando nas protelações. Passa o primeiro Presidente da
Revolução faz um pedacinho do processo, entra o segun~
do faz outro pedacinho do processo, o terceiro f!iz outro
pedacin~o. e assim por diante. Quando a gente pensa
que o pedaço inteiro está composto, vem o atual Presi~
dente da República e diz, na televisão. que o próximo
Presiden-te, que vem por aí por mais 6 anos, é que ainda
vai dar continuidade ao p_rocesso d_emocrático.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me um aparte, nobre
Senador?

O ·sR. HltLIO GUEIROS - Concedo jâ o aparte a V.

Ex•
Portanto, Senador José lgnácio, só hã um jeito de se
redemocratizar o País. É o povo escolher diretamente o
seu Presidente. Fora disto, é essa conversa mole, conversa fiada, que não é comigo, que o meu sucessor vai fazer.
6 S&u!o Vai-acabar e continua esse processo de redemow
cratização que não chega ao fim.
Se o Sr. Presídente Figueiredo_ quer mesmo redemocratizar o País- e ele disse que matava e explodia- ele
não precisa inatar e nem explodir. Basta que ele, ao invés
de estar fazendo esta articulação, esta coordenação dentro dos presidenciáveis, para aqui e para ali, devolva ao
povo brasileiro o direito de escolher diretamente o seu
Presidente da República. Porque, por pior que o povo
escolha, ainda escolhe melhor do que através desses colégios restritos.

O Sr. Lomanto Júnior mais um aparte'?

Nobre Senador, permite

O SR. Hlf.LIO GUEIROS- Dou o aparte a V. Ex•

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex~ é um homem inteligente e compreendeu perfeitamente o que o Presidente
quis afirmar. Acho que ele deve merecer aplausos pela
sua afirmação, ao dizer que o seu sucessor, além das qualidades que traçou de idoneidade, capacidade, competência, ele deseja que o seu sucessor assuma o compromisso
de consolidar o processo de redemocratização do País, o
qual ...
O SR. Ht.LIO GUEIROS -

Não vai acabar nunca.

O Sr. Lomanto Júnior - ... não se faz apenas em um
Governo. É realmente um processo longo. Quanto tempo viemos sem ª!tos e bãixos. Aliás, quando se fala em
redemocratização do País, acho que se utiliza uma expressão até im-própria. O aperfeiçoamento do sistema democrático, é um trabalho longo. V. Ex~ acabou de dizer
que deseja que ele prossiga - e é o desejo tanibém de
muita gente, __ que o Presidente Seja eleito pelo povo.
Veja quanta coisa ainda tem-se que fazer ...
O SR. HtLIO GUEIROS- Por que não se faz logo?
O Sr. LomantoJónior- ...para eliminar, de nossa democraç_ia, os excessos__ que todos nós compreendemos,
proclamamos e_ desejamos que se eliminem. O Presidente
da Repúbiíca quis dizer, nobre Senador Hélio Gueiros. e
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V. Ex• deveria aplaudi-lo por isso, foi que, entr~ -as qualidades do seu sucessor, Sua Excelência quer que seja-Um

democrata e que se comprometa com esse programa, e
diria melhor, como V. Ex' disse, o processo de consolidação da democracia brasileira. Acho que esta afirmação deve merecer o nosso aplauso. É mais uma reafirmação do Presidente João FigUeiredo de que sua ExCelência, sinceramente, quer deixar o Governo com o Brasil redemocratizado e, mais ainda, deseja que o seu sucessor prossiga no aperfeiçoamento dessa democracia, que
toda a população brasileira, que todos nós almejamos.
O SR. Hl!:LIO GUEIROS - Eminente Senador Lomanto Júnior, eu poderia garantir a V. Ex• que mais fácil
e menos penoso, para o Presidente da República, seria
Sua Excelência devolver ao povo o direito dri escolher o
seu Presidente da República, do que essa missão que vaí
desempenhar, de coordenar, de articular o seu sucessor.
Isso, para Sua Excelência, vai ser muito mais desgastante, muito mais penoso e, no fim, será sempre um traEmlho ilegítimo, porque o certo, o correto, o que a Nação
espera é que se devolva a ela o direito de escolher livre-mente o seu Presidente da República.
O Sr. Lomanto Júnior --Chegaremos lá, Ex•

O SR. HtLIO GUEIROS - Mas não há porque se
esperar, quando já se esperou tanto tempo.
FinaliZando, Sr. Presidente, desejo agradecer a
atenção e a paciência exageradas dos nobres colegã.s,
mas creio que firmei bem a posição correta e certa do
nobre Senador Fábio Lucena, quando aqui apontou erros e fez críticas ao Governo. E eSpero taritbêm que, com
esse meu pronunciamento mais amerio e mais cordial, eu
tenha também mudado o humor do nobre Senador Lomanto Júnior, e que S. Ex• se disponha daqui por diante,
a nos ouvir com mais tolerância e menos irritação do que
hoje.
Muito o_brigado a V. Ex\ Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelso_n Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurSo.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por mais espontânea que seja a vocação artística, ê
possível aprimorar o seu desempenho pela técnica, pelo
estudo, pela observação contínua e pelo uso da experiência alheia.
Por isso existem escolas de Belas Artes, principalmente das artes plásticas, como a pintura, a escUltura, a gravura, o desenho.
Não se trata, no entanto, de aprimorar apenas o artista, mas de educar o público, ensinando o povo a apreciar
a arte.
Uma das artes mais complexas é, certamente, o cinema, que consegue multiplicar o milagre, pela televisão,
da imagem levada a milhões de telespectadores.
Entretanto, limitarido-se a ver a produção cinematográfica, como simples divertimento, não consegue o espectador dese_nvolver o seu senso de observação, analisar
as cenas, explicar aquela seqUência de imagens, prínciM
palmente quando tenham caráter simbólico.
Por isso mesmo merece espeCial destaque a iniciativa
da EMBRAFILMEque, de25 a 29 de abril último, apresentou o Cinema B_rasileiro em Debate, com a presenç~
dos próprios diretores dos filmes, debatendo, com os assistentes, as películas projetadas.
Foi uma fórma original de despertar máior interesse
pela arte cinematográfica, ·valorizando o filme brasileiro,
que hoje pode disputar cOm OS melhores do mundo, mais
de uma vez premiadas criações nossas em festivais internacionais.
Não se oferecia o filme apenas à crítica do especialista,
que, quase sempre, aprecia essas realizações artísticas em_
crónicas faladas, escritas ou projetadas na televisão_,
CQovidavam-se os espectadores tambêm a debater, livremente, cada película.
Assim, foram apreciadas "Rio Capital Mundial do Cinema" e "Tudo Bem", de Arnaldo Jabor; "Ver-Ouvir" e
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- --·'Copaciabana me engana'', de Antôn-io Cá.rlos Fontoura; "'Museu de Arte de São Paulo" e "PixOfe''. de Hector
Babenco; "Bethãnia bem de perto", de Júlio Bressane, e
"Pantanal" e "Mar de Rosas", de Ana Carolina.
Louve-se, ainda, o Departamento de Comunicação da
UNB, a Cultura Inglesa e a Secretaria Geral do MEC,
pelo apoio à exibição, feíta ao SEPS da CuitUra-Illglesa.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O_ SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte dis·
curso.}- Sr. Presidente, Srs._Senadores, a Associação
dos TécnicoS Agrícolas do Acre, sob inspiração de seus
integrantes e animados pela acolhida que seus trabalhos
vêm recebendo, organizou o I Encontro da honrada classe, na capital acreana, onde dispõe de mais de 400 profissionais.
Em sua proclamação, os Técnicos Agrícolas -~rma
ram que
.. "A idéia de uma homogênea organização da categoria, teve início em 1976. O pensamento maior
era expor à sociedade, a importância da profissão
no desenvolvimento rural acreano.
Hoje, clarame~te_ forta!ecída e representada em
todo Estado, às vezes ainda discutida, a ASTECA
vem ganhando o espaço e o reconhecimento na conM
corrida caminhada das profissões autõnomas do Estado. Atualmente a busca mais importante conjuntamente com todas as Associações Brasileiras da
mesma categoria, é a regulamentação da Lei nç
5.524/68, que com jUsta razão regulamentará o.s di-reitos e deveres dos Técnicos-Agrícolas do Brasil.''

Almeida- JNCRA-ACRE e EMATER-

ACRE.
Debate - Plenário
29-5 DOMINGO
10:00 Churrasco de Confraternízação
21:00

Para um Estado de vocação agropecuária, faz-se necessário apõio aos técnicos, porque deles, ao lado dos engenheiros agrônomos, resultarã_o benefícios aos que produzem e conseqüentemente ao nove! do Estado acreano.
A agricultura vem merecendo cuidados especiais do
Presidente João. Figueiredo e do seu Governo, especialment~ da Pasta dirigida pelo ilustre Ministro Amaury
Stabile. Desta forma, eventos como este que está ocorrendo, refletem o sâbio espírito daqueles que se conscientizaram da importância e do papel desse setor para o de-senvolvimento do Acre e do Brasil.
Por isso, com este registro, quero nesta oportunidade
me congratular com a sua Diretoria, através do seu Pre·
sidente Raimundo de Araújo Lima, de Hamilton Sales e
demais membros, inclusive com todos os de batedores, na
pessoa do Agrônomo ZaqUeu Machado, por ser o mais
antigo, isto é, o decano profissional e o Primeiro Secretârío Executivo da ACAR-ACRE, hoje EMA TERACRE, implantada no meu governo, em 1968. (Muito
beml)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Não hã
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária a realizarse na próxima segunda· feira, a seguinte
ORDEM DO DIA

E em seguida reafirmaram- os seus objetívos:
.. "O I Encontro se realiza pela necessidade e preo·
Cup-ação dos tb:nicos em desenvolve! um trabalho
junto ao homem do can1PO, visando foftalecê-lo n-a
busca da superação das relações de dependência e
subordinação em que se encontram. Objetiva tam-ôérri _esse evento, a crescente organizaçãO dÕS técnicos agrícolas, a solidez de nossa entidade e a denúncia à comunidade nacional, da verdadeira situação
em que se encontra a Lei n"' 5.524/68", de 5·11-68,
dispondo sobre o exercício da profissão de TécUico
Agrícola e Industrial no País."

Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão de Re_dação em seu Parecer n9 440, de
1983), do Projeto de Resolução o'>' 98, de t982, que autoriza 8. Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito no
valOr _de Cr$ 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cruM
zeiros).

O Encontro iniciado, ontem, dia 26, s~b aplausos gerais e dentro da maís salutar compreensão, certamente,
oferecerá frutos dos assuntos apresentados e debatidos.
Se ãteritarmos pira o Programa, vamos sentir a grandeza do Encontro, se não vejamos:

-- Discussão, em turno úníco, da Redação Final (oferecida pela ComiSsão de Redação em seu Parecer n'>' 438, de
1983), do Projeto de Resolução nç 124, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de Minas Gerãis, a contratar operação de crédito no valor de
CrS: 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitocentos e oiM
tenta e oito mil e seiscentos cruzeiros).

26-5 QUINTA-FEIRA
19:30 Aberturã:Nabor T. da Rocha Júnior,
Governador do Estado,
20:00 CaracterístiCas Gerais -das recentes transformações no Setor Agrícola - João
Correia Lima e Ãdalberto Ferreira-da Silva- UFAC e Secretaria de Planejamento.
22:00 Debates_- Plenário
27-5 SEXTA-FEIRA
19:00 Papel da Extensão Rural no Campo Mário Limbergt!i- Presidente Nacional
das A-ssociações dos Técnicos Agrícolas e
Acácio Francisco Araújo Santos- Presi~
dente da Associação Profissional dos
Técnicos Agrícolas do Estado da Bahia.
22:oo· Debates - Plenário
_28-5 SÁBADO
19:00 Desenvolvimento do PDRI no AcreLucas Carvalho -CEPA -ACRE.
20..:00 EXperiência da Extensão nO Acre --Raimundo_ Cardoso- e Zaqueu Machado de

piscussào, en1 turno único, da Redação Final (oferecida pela "comissão de Redação em seu Parecer n9 439, de
1983), do Projeto de ResolUção n9 132, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Delfinópolis, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 50.888.600,00 (cinqüenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros).

4
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 437, de
1983), d(, Projeto de Resolução n"' 27, de 1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado de
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no
valor _de ÇrS 82.687.033,17 (oitenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e três cruzeiros e dezessete centavos).
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Discussão, em tUrno único, da Redação final (ofereci~
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n'>' 432, de
1983), do Projeto de Resolução n9 28, de 1983, que auto~
riza a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guim<i.rães,
Estado de Mato Grosso· a contratar. operação-de cr_édito
no valor de CrS 127.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos).

Discussão, em turno único, da Redação_Final (ofe_recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n'~' 436, de
1983), do Projeto de Resolução n9 38, de 1983, que suspende a execução do parágrafo únicó do art. 144 da Lei
n~' 2.6_55, de 21 de dezembro de 1979, do Município de
Maceió, riO Estado de Alagoas.

7
DiscussãO, em turno úniCo, da Redação Final (oferecida pela Comissã_o de Rcdação _em seu Parecer_n~ 433, de
1983), áo Projeto de Resolução n\' 39, de 1983, que suspende a execução do§ 3~' do art. 26 da Lei n'i' 4.881-A,_de
6 de dezembro de 1965, do Estado do Rio de Janeiro, no
tocante às expressõe:i. " ... de dois cargos de magistério,
ou".

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 434, de
1983), do Projeto de Resolução n~' 41, de 1983, que autoriza o Gove·rno do Estado do Piauí a contratar opefaÇão
de crédito no valor de CrS 36:722.513,00 (trinta e seis nlilhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e treze
cruzeiros),
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQÚERITO
(Resolução n~' 62, de 1980)
12• reunião, realizada em 29 de junho de 1981
As quinze horas do dia vinte e nove-de]urího do anO
de hum mil, novecentos e-oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão de Agricultura,-reúne-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 62,
de 1980, para apurar as causas relacionadas com a rotatividade da mão-de-obra no País, faCe de execução do Sistema do Fundo de Garantia por Tetripo-de Serviço, com
a presença dos Senhores Senadores Franco Montara
(Presidente), Raimundo Parente (Relator) e ·na condição
de convidados os Senhores Senador Ferreiril Filho, Ve"
reador Moacir de Oliveira e do Senhor Alvaro Barcellos,
Dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que
é dada como aprovada, o Senhor Presidente comunica
que por haver número regimental, serã ouvido o depoimento dQ Dr. Plínio Osv<ildo Assmann, DiretorExecutivo da _C_OSIPA.
Com a palavra, o depoente· procede a leitura de sua exposição sendo argUidos pelos Senhores Senadores Franco Montara, Ferreira Filho, Vereador Moacir de Oliveira e do Senhor Álvaro Barcellos.
Finalizando, o Senhor Presidente aB:radece a preSença
do Dr. Plínio Osvaldo Assmann e dos demais presente e
dã por encerrada a reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu Claylton. Zanlorenci,
Assistente de Comissão~ faVrei a preSente Ata que, lida e
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá a
publicação, juntámc6nte com o apanhamento taciui8;râfi-

co.

Anexo à Ata da 12~ Reunião, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolucão n» 62, de
1980, para apurar as causas reladonadas com a rotatividade de mão-de-obra, realizada em 29 de junho de
1982, destinada a ouvir o Senhor Plínio Osvaldo Ass-mann, Diretor Presidente da COSIPA, que se publica
com a devida autorização do Senhor Presidente da
Comissão
Presidente: Senador Franco Montara
Relator: _Senador_ Raimundo Parente
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
.
DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Declaro
abertos os trabalhos da Coml.ssão Parlamentar de Inquérito sobre o problema d'o desemprego.
A reunião 'de-liÕje foi convocada com o finl expresso
de ouvir o Diretor Presidente da COSIPA, Dr. Plínio Osvaldo Assmãn-n, a respeito exatamente do problema do
desemprego naquela empresa, Em reunião- anterior o
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos
_trouxe ao conhecimento da Comissão dados relativos ao
desemprego e outras considerações que foram levadas ao
cOnheciinento da direçào da COSIPA para um depoimento sobre esta matéria, a ttm de esclarecer o assunto e
'indicar possíveis medidas que poSsã.m ser tomadas.
Comparece, hoje, a esta Comissão o Presidente da
COSlPA, Está presente também o representante do Sindicato dos Metalúrgicos, Vereador Moacir de Oliveira,
que associa, assim, a sua autoridade de dirigente sindical
e de representante eleito pelo voto direto da população
de Santos.
Na ausência dO Relator, Senador Raimundo Parente,
convid_amos o Senhor Senador Ferreira Filho para funcionar como ReT<ifOr ad hOc..
É com a maior Satisfação que-, ·nesia breVe;-iOfeliznleri="~
te breve passagem do Professor Manuel Ferreira Filho,
nosso colega, _Professor da Universidade, um nome que
honra o Ministério paulista e o direito daquCle Estado,
assume hoje, está eXercendo as funções de Secretário de
Estado, vai-se licenciar, nesta poucas horas, ele terá o_- portunidade_d~ presta_r a São Paulo mais um serviço antes de ser !>"Ubstituído pela Senadora que amanhã assumirã em virtude da licença solicitada pelo Senador Ferreira
Filho.
Declaro inicii:tdos os trabalhos e darei a palavra ao Dr.
Plínio Osvaldo Assmann para a sua exposição.
Consulto antes o Senador F-erreira Filho se _quer fazer
alguma Consideração ou se quer simplesmente fazer uso
da palavra eventualmente por ocasião do depoimento do
Sr. Plínfó-OsvaldO Assmanõ.

o S_R, XERREIRA FILHO.....,. s~. Presidente, quero
agradece-r a V. Ex~ as suas palavras, sempre generosas.
Faço questão de sublinhar, no meu currículo, que a minha carreira universitária começou como assistente do
Professor André Franco Montara, hoje eti:tíil.ente Senador por São Paulo. Jacto-me disso, e muito aprendi com
S. Ex~. como, neste momento, também tenho muito que
aprender.
Agradeço a S. Ex• as palavras, e aguardarei a exposição do Dr. Plín-io Assmann, para eventualmente formular alguma pergunta a posteriorí.
O S,R. PRESIDENTE (Franco Montara)-:.;_ ConCedo
a palavra, então, ao Dr. PHnio Osvaldo Assmann, Presidente da COSIPA.
O SR. PL!NIO OLVALDO ASSMANN- Queria
s·audar S. Ex• Senador Franco Montara, Presidente desta -Comissão Parlamentar de Inquérito, e dizer que estamos aqui para debater com 8.s -autoridades desta Casa.
.Quero saudar também, nesta oportunidade grata, o Se-
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nadar Manuel Gonçalves Ferreira Filho, companheiro
nosso da cidade de São Paulo, nesta tarde, que é praticamente paulista, em que se discutem os problemas de _São
Paulo no âmbito do Senado da Nação.
Quero cumprimentar o represeQ.tante do Sindicato dos
Metalúrgicos da cidade de Santos, Moacir de Oliveira, o
Sr. Ivo Moreira, Diretor de Operações da SIDERBRÃS,
e os companheiros Dirceu Brandão e Augusto Mãrio
Ferreira, da COSJPA, que estão aqui também, e que vieram conosco.
Agradeço o interesse da classe política em colocar em
debate tema de atualidade econômica - no caso a atuação de uma empresa_estatal como a COSIPA- que,
pelo seu porte e importância, influi decisivamente no desenvolvimento do Pais, demonstrando_ interesse em acompanhar a vida e a atividade de uma empresa queresponde por parcela significativa da vida econômica brasileira.

A COSIPA liderou a produção de aço do País no ano
passado e respondeu por dois terços das exportações
brasileiras. E o maior contribuinte de ICM do Estado; é
o maior consumidor de energia e\étrica do Estado; e é o
primeiro cliente do sistema ferroviário do País.
Esta é t.ima Comissão Parlamentar de Inquérito que
investiga a questão relacionada com a rotatividade da
mão-de-obra do País, interessando-se::, no_ caso, pelo
nível de demissão no mercado de empregos. Estou certo,
Sr. Senador Franco Montoro, Senador Ferreira Filho,
que não é o-volume de demissões da COSIPA que justifica a minha vinda aqui. As demissões que se procedem
em nossa usina são normais, cautelosas e adequadas ao
nível de desenvolvimento da empresa neste momento, e
não justificariam nem- a Ininha vinda-, nem as preocupações _dos Parlamentares, muito menos ocupe o precioso tempo da Comissão. Justifica, isso sim, a preocupação
com a eficiência da atuação de uma empresa estatal,
como·a COSIPA; justifica saber o que ela tem feito, o
que ela busca fazer em termas de eficiência, em termos
da expectativa e o interesse da sociedade brasileira.
uma empresa estatal que é obrigada a prestar contas ao
púJ?!ico de suas atividades, do que faz e do que pretende
fazer.

e

Há o compromisso de uma empresa estatal, como a
COSIPA com_ alguns aspectos fundamentais: eficiência
- precisa ser eficiente para cumprir o seu papel e os objetivos de sua existência; lucratividade- não com o objetiVo de remunerar o acionista, o Governo, mas como
uma unidade de medida adequada a sua eficiência externa e interna; tecnologia - desenvolvimento progressivo
de sua tecnologia para obter produtividade, produto de
melhor qualidade, custos menores de produção e competitividade no mercado; segurança nacional, que é o fator
altamente relevante, o papel de uma siderúrgica na preservação da soberania brasileira.
São mais abrangentes, então, os seus objetivos, o que
difere de muitos, por exemplo, como meras frentes de
trabalho existentes no Pais, iguais as que são criadas no
Nordeste, cujo fim emergencial visa a ofciiecer alguma
renda para a mão-de-obra, eventualmente não ocupada.
Este é um fim social, mas que se esgota em si mesmo.
Uma empresa estatal como a COSIPA não é apenas
uma fonte de absorção de mão-de-obra, mas tem um fim
social mais abrangente e muito maior. Ela deve dar ren~
da não apenas a uma parcela unidade federativa, mas ao
País;_ deve ter um efeito multiplicador" para esta renda;
deve ser fonte emuladora do desenvolvimento económico; deve cont~ibui~ para· o equilíbrio do balanç~ de pagamentos; deve desenvolver novos campos de trabalho;
deve evitar a evasão de divisas e a dependência externa;
deve produzir melhor e mais barato; deve desenvolver as
potencialidades do País; deve gerar condições para rein~
vestimentos.
A COSIPA, certamente, nesta missão, tem preocu~
pações básicas, que são três: a melhoria dos seus ho..
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mens, a melhoria dos seus produtos e a melhoria do seu
meio-ambiente.
O entendimento é que esses fatores são interdependentes; a melhoria de cada um influi nos demais. Um pessoal
melhor, mais qualificado, mais eficiente leva à produção
de um aço melhor. A elaboração de produtos melhores
exige melhor tecnologia, exige domínio dos_ equipamentos, certamente, cada vez mais modernos e adequados,
que apresentam em si mesmos as condições básicas para
a preservação do meio ambieilte, para qUe o trabalhador
desfrute de melhores condições no seu trabalho, na sua
vida.
É por isso que a companhia {em um desenvolvimento
na capacitação de sua mão-de-obra, na modernização de
seus equipamentos, na melhoria do seu ambiente.
Para cada uma dessas três etapas, Sr. Senador, a companhia hã um plano. Eu, com licença de V, Ex• vou-me
permitir exibir algumas transparências que, talvez, de
uma forma mais leve e didática, podem enriquecer este
debate.
No que se refere à modernizãÇão dos equipamentos, a
companhia recentemente inaugurou obras importantes,
onde foram aplicados Cerca-'de um bilhãO e 200 milhões
de dólares equivalentes, representando praticamente a
metade do investimento em curso do assim denominado
Estágio 3 -é o terceíro estágio de expansão da siderúrgica- e que, através desse procedimento, permitiU a entrada em operação de equipamentos modernos, todos
eles com dispositivos Untijloluentes, toáos eXtremamente
produtivos, indicando, portanto, Com6 será a COSIPA
do futuro.
- Esta usina se apresenta agora equilibrada, produtiva,
em condições ae enfrentar as procelas e as-vicissitudes da
vida econôrriica nacional dos próximos anos.
No que se refere à melhoria do meio ambiente, a companhia, além das preocupações com O seu ··pr6Pri0 homem- que deve ser, até por razões próprias mais significatívaS: do que as preocupações com a população de
uma maneira geral, porque é o operârio que está em colltato direto com os elementos de poluição ãõs seus equipamentos - além de cuidar do seu homem, do seu operário, tem procurado - extravasando, até mesmo as
suas ,condições próprias--- aJudar o -Gõverno na conceituação de um plano de desenvolvimento para a Baixada
Santista, e que parta da condição essencí<i:t do acidente
geográfico mais importante da região, que é o estuárío.
A coisa mais importante qUe a Baixada Santista tem é o '
seu estuário. Em torno desse acidente geográfico único
na costa brasileira, nas proxirriidades - não temos nenhum mais em condições de tal competitividade eéonômica- acredito, deva ser organizado o _espaço ambiental e o desenvolvimento económico reB:íonal.
Mas, o assunto de hoje, Sr. Senador, acredito que é a
parcela do hOmem. Se V. Ex• me permite; ponho-me de
pé para expor as transparências que estão aqui:
Aí está- não sei se está eXatamente Visível à Mesaa evolução da produção brasileira de aço, o Brasil atingiu, em 1980, uma produção excelente: 15 milhões de toneladas~ Jã se vão longe as 500 mil toneladas, que correspondiam aos níveis do projeto inicial da usina de Volta
Redonda.
A produção, em 1981, dimínuiu, por ra:zões técnicaS e
conjunturais. o País tein, na síderurg1a brâslleira, uma
condição de alavancagem sufiCiente para o desenvolvimento econômico. O País tem uma capacidade de produzir aço bom e barato e uma massa crftica de mão-de-obra
de capacidade gerencial para constituir, a partír dO- e1e..
menta básico, da prod-ução do aço~ urrla condição no seu
desenvolvimento económico ..
A produção da COSI.PA- está aí relatado -:-:também cresceu, e m4ito. A produção praticamente, a partir
de 1977, duplicou, chegando a 3 milhões de toneladas
que é um nível equivalente a 700 mil toneladas, acima da
~ua capacidade nominal.
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Isso quer dizer que a companhia, ao ultrapassar .o
nível da capacidade nominal, de 2.300 - e já o fez em
1979 - apesar da conjuntura e dos aspectos técnicos
normais dela, ainda assim, está acima do nominal-700
mil toneladas- sem investimentos a mais._Se fosse para
construir uma usina, com essa capacidade,_ela não custaria menos que 2 bilhões e meio de dólares. Essas 700 mil
toneladas são oferecidas à Nação, sem investimentos, atraves de Um processo de aumento de produtividade -e da
eficiêricía~ e "são dada·s à Nação vírtualmente de graça,
num prãzo que não seria possível, se outra usina tivesse
de ser construída.
Esse nível de produção de 3 milhões de toneladas, atingido nessa época, poderã ser atingido de novo, numa
condição de conjuntura favorável.
Aí está a evolução das exportações da companhia, em
termos percentuais, a partir de 1977. De uma produção
I00%, dedicada ao mercado interno, a companhia, hoje,
dedica 28% de sua produção ao mercado externo, e o faz
com sucesso.
Vender aç_o é atividade extremamente difícil e competitiva. Ao penetrar-se num mercado novo, onde existem
os exportadores tradicionaiS, é preciso ter qualidade,
pontualidade e preço.
Hoje, um terço, praticamente, 30% de todo o esforço
da _companhia, portanto, de toda a mão-de-obra - vamos assim dizer - está voltada para a exportação. Isto
foi começado em 1978, gradualmente. Se esta adminis- ~
tração não tivesse visto essa conveniênchi de esportar,
numa época em _que a exportação não era o modismo,
como hoje, certamente nós teríamos problemas de deSemprego nl~ito .slgnificativ~s. diferentes. da situação em
que a comPilnhia se encontra hoje. Hoje a exportação
garante, a nosso ver, uma estabilidade de emprego ao
nosso pessoal.
As exportações de laminados evoluiram, portanto, de
IS milhões de dólares, em 1978, para 150 milhões de
dólares, em 1981. Exportamos para quase todos os países do mundo. Exportamos para os países da América
Latina, para os países desenvolvidos, para ·a Extremo 0-

riente. Fizemos exportações pioneiras, com sucesso, para
a China, para o Japão. Os negócios com a China foram
desenvolvidos por negociações que levaram dois anos.
Os negócios com a China não são rápidos~- os negócios
com a China são lentos. Hoje a COSIPA é a única empresa brasileim credenciada a fornecer aço para aquele
que será provavelmente um dos maiores mercados para
o aço brasileiro, no futuro. A COSIPA chegou a
constituir-se na ~aior exportadora de aço em chapas
grossas, aço para a indústria básica dos Estados Unidos.
Durante os últimos tempos, a companhia se constituiu
na maior exportadora mundial de aço para' a indústria
pesada americana. A indústria americana se sentiu afétada, e o Departamento de Comércio Americano abriu um
processo contra as exportações brasileiras, exigirido taxas compensatórias pelos incentivos que o País deu e dá
às suas exportações. Este asssunto está devidamente en~
caminhado para uma soluçãO aceitável entre as partes.
Quanto ao nível de exportação, a COSIPA é praticamente imbatível, porque a usina que é na costa atlântica mais
próxima do Golfo do México, e onde se fazem as maciças inversões da indústria p~rolifera americana, A
CóSIPA é pralícalnei-tte a única empresa em condiÇões
de competição para abastecer aquele mercado.
A siderurgia brasileira evoluiu no seu efetivo. Chegou,
em 1980, a ter 140 mil empregados em todas as empresas
siderúrgicas do País. Esta é a: massa crítica a que eu me
refiro, uma mão-de-obra competente, capaz de operar, igualmente gerir uma siderurgia relativamente moderna
num nível apreciável. O Brasil chegou a atingir a posição
de 101' produtor de aço do mundo. Apesar de a crise ter
atingido basicamente _o setor pesado da indústria, o nível
_ de estabilidade de emprego na siderurgia, de uma maneira geral, é bastante alto.
~sta aí é a COSIPA. Essa é a evolução do efetivo da
COSIPA, trazido aos níveis mais recentes do fim do mês
demaio_A companhia evoluiu de um-nível, em 1974, de
8 mil e 800 homens, atingiu um i!Jvel mãximo de 15 mil e
600, em 1980 e, mantém um declínio a partir daí até o dia
30 de maio.

POLITICA DE TREINAMENTO
~ADMISSÃO DE RECJ:.M-FORMADOS COM ESCOLARIDADE MlNIMA DE

I• GRAU COMPLETO.
-CONCURSOS PARA RECJ:.M-FORMADOS EM GRAU MÉDIO E UNIVERSITÁRIO COM OPORTUNIDADE PARA OS ATUAIS EMPREGADOS.
-COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLARIDADE DOS PRÚPRIOS EMPREGADOS.
-PROFISSIONALIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA.
-CURSOS INTERNOS DE COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA ACESS!VEIS AOS
EMPREGADOS.
-TREINAMENTO INTENSIVO EM SERVIÇO.
-CURSO TÉCNICO EM SIDERURGIA PARA OS EMPREGADOS ..
OBSERVAÇÕES:
-CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS DE SERVIÇOS QUE DEMANDEM
MÃO-DE-OBRA NÃO QUALIFICADA.-" ~TRANSFORMAÇÃO DA FÁBRICA DE REFRATÁRIOS EM UNIDADE DE
TREINAMENTO.
Na COSIPA, Senaàores, hoUve niuitas modificações
nos últimos tempos. Houve modificações no nível da
produção, quando ultrapassou os níveis das cãpaCidades
nominais, nos níveis dos arranjos gerais da empresa, nos
níveis Cfã usiiiã.. -Ela é hoje--uma ushia limP2, coffi uma
condição de qualidade de Yida das melhores em todo o
mundO. IStO foi conseguido através de procedimentos,
verdad~iras revoluções dentro da companhia, e uma delas, talvez uma das principais, foi a política de treinamento. A companhia, a partir de _uma mão-de-obra exis-

tente, reaplic.ou os procedimentos de treinamento nesta
nlão-de-obra, elevOu a qualificação dela, de uma maneira geral, para prepará-la a conduzir os -equ-ipamentos
com eficiência.
=--=-- EXist~in ~ái"ios Progra-ffias - foram mencionados na
transparência anterior- para os quais queria chamar a
atenção particularmente dos senhores. A. companhia é,
em São Paulo, hoje, das empresas de porte, a única a ad~
initir, para a formação dos seus quadros profissionais.
recêm-formados, e já faz isso há algum tempo. Para for-
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mar os quadros técnicos -da companhia, estão aqui as
quantidades de engenheiros e de técnicos de nível médio
admitidos de 1980 até 1982. Para cada um desses proce-

dimentos esse nível técnico de siderurgia é pioneiro no
País, e único, ministrado em Santos, em convênio com o
SENAI. Para o caso dos engenheiros recém-formados
faz-se um recrutamento nas melhores escolas de enge-.
nharia do País. Esses rapazes são selecionados pela Escola Poljtécníca- da UniverS-iOãõe-ae-são Paulo, que lhes
ministra um vestibular. A partir daí, a COSIPA os recebe. e lhes dá um treinamento complementar, que, a rigor,
deveria estar ao encargo da própria universidade, mas
que, por várias ratões, sentimo-nos coin necessidade de
fazê-lo. Damos a esses jovens um treinamento"-de dois-anos. Para cada um deles indicamos dois orientadores:
um, professor universitãrio, e outro, engenheiro mais ve-

lho da própria empresa. Depois -de dois anos eles são formados no trabalho, na universidade do trabalho, e são
praticamente graduados na COSIPA. De manhã hã cursos teóricOs -sobre as esp-eciaiidades deles~ e à tarde trabalham nas unidades que devem trabalhar. Sãci obrigados
anuallnente a apresentar trabalhos que devam ser submetidos ao Corpo gerencial técnico da compa~hia. Este
procedimento dá, hoje, uma tranqúifidade à cOmpanhia,
que tem no seu próprio quadro um manancial de técnicos competentes para assumir os cargos de carreira que
lhes são reservados. O curso de técnico de nível médio
em siderurgia - aberto privilegiadamente aos prÓprios
furicionáriÕs da cÓmpanhia, é miníStfado pelos nossos
próprioS engenheirOs e supervisOres, que os aproVa-e Õs
utilizam na própria Casa. Essas duas funções básicas nos
dão a hãnêiiiilida-de de que. Vamos 'ter a inão-de-obra su-
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ficiente para capltane~_r ã eficiência da companhia no futuro.
Nós, portanto, num prazo de praticamente quatro anos, mudamos' o perfil da mão-de-obra da companhia.
De um nível de mào~de-o_bra não qualificada de inais de,
1/3, estamos reduzindo o nível de qualificação a 27,5%.
Isso se faz não através, q_ecessariamente, nem principalmente, de demissões ou admissões, mas de um processo
de treinamento. Nós estamos qualificando a nlão-deobra _própria, para gu~ ela possa ser eficiente, ser suficientemente competente pa_ra manipular os equipamentos e produzir um produto na qualidade. Esse procedimento de melhoria do perfil da mão-de-obra é um investimento que a companhia faz, e ela, por isso mesmo, tem
um interesse básico na estabilidade do seu pessoal.

OS SALÁRIOS PAGOSTEVAMEM CONTA:
ALTA ESCOLARIDADE EXIGIDA.
CURSOS INTERNOS COMPLEMENTARES.
EXPERilôNCIA EM CARGOS DE CARREIRA NA EMPRESA.
DESEMPENHO INDIVIDUAL E DE GRUPO.
PAGAMENTO DE ADICIONAIS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO.
OBSERVAÇÃO:
A EMPRESA COLOCA Â DISPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS RECURSOS DE
TREINAMENTO QUE POSSIBILITAM O DESENVOLVIMENTO, COM VISTAS
·- ..
.
.
AOS MELHOREs-CARGOS COM MAIORES SALÁRIOS.
A empresa coloca à disposiÇão dos empregados recursos de treinamento que possibilitam o desenvolvimento
com vistas a melhores c3.rgos, com maiores saláriOs+ Este-é o objetivo do plano de carreira que a companhia tem a
seu encargo. Os nossos salários São pagos basicamente
pela alta escolaridade exigida, por uma quantidade imensa de cursos complementares internos, experiência
nos próprios cargos dentiO da-empresa, desempenho individual e de grupo, além do tempo de serviço.
Com isso temos o maior piso salarial em São Paulo. A
COSIPA paga, como piso salarial, este valor. E aqui estão aferidos os últimos valores de dissídio, os valOres
como o piso pago nas categorias de bancários, metalúrgicos, gráficos, qufmicCis-e· outrOS, Nós entendemos que é preciso-iSSO, porque as ativida·des iniciais não são exercidas Pelo· pessoal da conipanhfa
e sim, por pessoal contratado. E o nosso empregado é
um homem admitido cõm um nível de escolaridade e
preparo potencial maior do que o necessário inlcialmen-

te para ã carreira, mas suficiente para que poS
dir depois rilis promoções.
A--qui está a evolução do salário médio da companhia
corrigido, avaliado, portanto, pelas melhores condições
de valor real. E aqui mostru que o salário médio da companhia, em quatro unos, passou de um nível de 94 mil
cru~eiros, em termos reais, para 131 mil cruzeiros. Houve uma melhoria substancial na qualidade do homem
médio que trabalha na usina.
Aqui estão os índices aferidos ao aumento real do salário, índices 100, de 1978, para 140 em maio de 1982.
Foram promoções dadas. Todo esse esforço de ganho de
eficiência e_çie pi'odu"tividade, conseguido pela_ empresa,
foi transferidO, na parcela competente à mão-de-obra
que está engajada na empresa.
Aqui temos uma distribuição do perfil salarial, obedecidas aí as faixas dos parâmetros da legislação atual,
mostrando que as faixas de saláriOs menores, que erã.m,

em 1979, na proporção de 18%, chegam, em maio, apenas à proporção_ de 6,2_%. Aqui nesta ifT]agem existem as
influên~ias das promoções internas, p~r melhoria de
qualidade do profissional, ganhas por treinamento, e os
impactos das leis salariais que fazem com que os ajustes
salariais sejam feitos de uma forma proporcional.
A diferença entre o maior e o menor saláriO da companhia está aqui retratado e é fruto exclusivamente, agora,
da lei salarial.
Esta lei, de 1979, foi aplicada pela primeira vez- nos
dissidios de março, que é época dos dissidios da compa-nhía. Partiu-se de uma pro"porção entre o maior e menor
de 24,6%. Esta curvu é exponencial, como característica
de sua aplicação repetitiva, e atinge, hoje, a 9,5%. Houve, efetivamente, pela aplicação desta lei, que numa empresa estatal é rigoro~amente seguida, um decréscimo de
praticamente duas vezes e meia num perfodo de dois anos.

ALIMENTAÇÃO
PRINCIPAIS DESTAQUES
•

Garantia da saúde -

•

Educação e criação de novos hábitos alimentares.

Qualidade daaíimentaç1\o, serviços e instalações.

•

14 restaurantes distribuídos pela usina -

•

Sempre 3 alternativas de cardápios por dia.

Livre acesso para todos.

•

Participação média do empregado nos custos = 6%.

•

Preço da alimentação por empregado

•

280.000 refeições por mês (Médiaj82).

A companhia, Srs. Senadores, tem, além dos programas de treinamento, outros programas para o seu pessoal.
Se V. Ex's um dia forem visitá-la- gostaria que fossem - e comprovarem a exposição resumida que aqui

= Cr$

10,00.

fazemos. Se almoçarem conosco vão ter a mesma comida
que tÕdos têm dentro da usin~. E são quase 15 mil. Naturalmente, como visitas distintas, serão recebidos com carinho, mas o bandeião, que o grosso, a forma como o
pessoal se alimenta. O prato básico será igual.

e

Então, a companhia investiu muito, mas substancialmeõte ila qualidade dessa alimentação. Ela entendeu que
o serviço numa siderúrgica é pesado, não é um seviço leve. É um serviço que exige muito do homem. E como é
um serviço pesado e exigente, pouco tempo dispõe o ope-
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Temos 14 restaurantes em toda a usina, porque os nossos empregados não voltam para casa para comer. A
nossa fonte de mão-de-obra estã distante algumas dezenas de quilôrrletros da usina. Então, nós damos essa alimentaçãO.. Todos têm livré acesso a esses 14 restaurantes.
Há três cardápios, como disse: um básico, um afterriativo e um para regime. Dos custos, o empregado participa
em 6%. Servimos 280 mil refeições por mês (mêdias deste
ano).
O transporte também, nesse caso, procede-se a uma
mudança de comportamento de hábito, e todo hábito, ao
ser mudado, tem as resistências naturais daqueles mais
conservadores. Mas, a partir do uso integral de ônibus
pãrã aCessO:_-do empregadO à usina, hoje tem~se as opções

do trem e da barca. Não é razoável que na condição do
estuário, como o existente em Santos, onde existe um canal, que De~s fez, que não dâ buracos na chuva, que é o
canal do estuário, e que dish_ 9 km; seJa-se obrigado
contorná-lo numa distância de 17 ou 18 km. O transporte hidroviârio é o mais barato, é o maís confOrtável, é o
mais seguro. A companhia conseguiu recuperar, junto
com_o Departamento Hidroviãrio, umã barca que lhe tinha sido oferecida, como sucata, por 10% do preço dessa
barca nova. Nós temos, hoje, o melhor transpÇ>rte hidraviário de massa e_único da regíão, no Estado dC-São Pau-_
1~,_e o pessoal recebe bem esse transporte ...
O SR. ~RES_IDENTE (Franco Montoro) ...,... Vai de
onde e para onde?

rârio para ter um momento de tranqiiilidade._ Esse momento de tranqüilidade foi escolhido na hora da re-.
feição: na hora do almoço, na hora do jantar. Então, se
fez um plano de alimentação. Esse plano tem essas garantias fundamentais da saúde. É preciso, ter o timei com
saúde senão ele não produz. :t preciso através desse procedimento, criar novos hãbitos de alimentação. E através
desses procedimentos, de um prato único para o pessOal
de cima e o pessoal de baix.o, consegue-se mostrar para o
pessoal de baixo que o pessoal de cima se alimenta tambémJgualmente e não necessariamente em maior quantídade. E com isso estão-se fazendo alguns -testes iUuito -elucidativos e muito bem recebidos para a criação de novos hábitos alimentares.

a

TRANSPORTE de EMPREGADOS
PRINCIPAIS DESTAQUES
•

Integração geográfica da região.

•

Desenvolvimento de novos meios.

ônibus
trem
barca
integração

O SR. PLINIO O. ASSMANN- Va-i -do Valongo ·até
a usina, porque esta tem um ancoradouro próprio - o
Valongo é o ponto central em Santos- além de fazer
uma derivação para ltapema, que é o bairro oposto a
Guarvjá.-Nós estafl!OS, através do Departa-mento Hidra~
Viário, negoCiando ã incorporação de uma Outfã. bii-Ca,
que igualmente seria jogada fora, como sucata, em Sal~
vador, na Bahia, e que queremos trazer para o noSso pessoal, Esses sistemas de tfanSporte em ôníbU:S~ barca ou
trem sã·o todos feitos por "integração. o· operáriO ê leVado
ao terminal da barca, ou ao terminal do trem, por ônf~
bus. O trem- entra na usína, tem aCe"sso à usina.

•

Conforto -

•

Participação média do empregado nos custos = 7%.

Segurança -

Economia.

-Conseguiu-se que a Réde FÚrÕviârla Federàt ced-eSse o
Cêiebre "trem húngafo" que-já não tinha outra aplicação. ESse trem húngaro, está sendo usado para transportar os operários de -Santos para a Usina. _Q uso do_
trerTI é igUalmente feito por integração~ O uso do _ônibus
nas rodoviaS éon8.eSti0-fiadas da- 'Bai~ada ·-SáritiSta,
parece-nos um procedimento inseguro, além d-e caro~
Aqul'estã, portanto, a partir de l980,"umautifização
de 86% de Ônib-uS, baixando para 60% gradualmente. Esses PrõcediiD.eniOS--~ão inCorPorad-oS- -S:raduat'mente; o
fár6viário em processo cresc~n_te ~ ()~idrov!àiio- igü"al_mente
processo cres-cente.

em

-Aiém disso, _temos um plan_Q de saúde. Ele permite, através dê_uilla pã.rtlcipação do empregado nos custos, em
_função do salário e âo número de dependentes, o princípio d-a livre escolha. Prã.ticamente, todos os médicos, todos _os hospitais, todos os pronto-socorros-da Baixada, e
inUilOs- da área de:Sã~ Paulo, são credenciadOs; Para a·
tendimento dos co-sipanos e seus familiares.
_
N:::is internações emergenciaís, a empresa paga o custo
lotar. V. -Ex• pOde iinaginar o que representa, cOmo trailCj_álTidade aO homein e à sua famma, esse 'tipo de aS'sístêncta maciça, como --ete é feito. O empregad_o, se quiser o
plãno normal dÕ 1NAMPS, ele tem acesso, porque" esse
procedimento se mantém.

PLANO DE SAÜDÉ
Assistência médieajhospitalar extensiva aos dependentes
Assistência odontológica para empregados
Princípio da livre escolha.
PartiCipação do_ empregado nos custos em função do salário e n• de dependentes.
PRINCIPAIS DESTAQUES

Nas internações e ateridiment'?s de

emerg~ncia

a empresa paga o custo

t~tal

O plano de saúde é para medicina total (toda e qualquer patologia)'

0 empregado ainda tem opção de uso do próprio iN AM PS.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Permita~
me fazer uma breve interrupção. Acabo de receber duas
,comunicações: uma, é que nós teremos uma reunião ex~
traordinária da Comissão de Constituição e Justiça, na
qual é necessário a preseilça dos Senadores, por causa de
número; e a outra, da imprensa, de que eles não terão a
possibilidade de fazer um noticiáriO se houver uina ôe~
mora maior. Como a Comissão tem por objetiVo específico o problema do desemprego, talvez umã parte da exposição possa ser encaminhada, Por escrito, para o exame da Comissão. Pediria ao professor que nos ajudasse,

simplificando a exposição final, destacando os aspectos
do desemprego.
,
O SR. PUNI O O. ASSMANN- Com muito prazer,
submeto-me à determinação do nosso Presiderite.
Bem, "melhoria das condições ambientais". Nós nos
orgulhamos de ter a usina mais bem cuidada num porte
'intern2cioiútl. Os nossos empregados recebem uniforme
gratuito, que é i8:ual para todos seja qual for o nível de
hierarquia.
PartidpftçãO-.::._ E essencial, é fUndamental, pois dá segurança e tranqüilidade à administraçãO e a todos, e dia-

riamente existe um diálogo da chefia com o seu subordinado, discutindo todos os problemas, inclusive os
problemas pessoais.
Naturalmente, reduziram-se as horas extras,
acabaram-se as horas extras, não hã horas extras. Isto
mostra que a companhia está organizada, está disciplinada. O número de _acidentes de trabalho diminuiu, Nós
tíriharrios- 3J6 acídentes de trabalho, e estamos num nível
de 32 por mês. Acidente de trabalho é coisa que a gente
não ConviVe, a Sente combate.
- Bem, isso tudo não foi feito necessariamente com uma
participação grande no custo do produto.

MELHORIA DAS CONDIÇOES AMBIENTAIS
Criação de áreas verdes em toda usina.
Arrumação e conservação de áreas internas e externas.
Eliminação e controle de poluição ambiental.
Sistemas- funcionais de transporteS- internos.
Adequação de postos de trabalho - cabines ergonômicas.
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UNIFORMES
PRINCIPAIS DESTAQUES
Faz parte do equipamento de proteção individual - E.P.l.
Mais do que uma vestimenta é um comportamento - o uso do uniforme na comunidade.
A igualdade na diversificação do trabalho.
Forneciffiento gratuito Para os empregados.
PARTICIPAÇÃO
Programa de diálogo diário informal.
Reuniões mensais de segurança.
A rnêd ia da siderurgia brasileira, o custo da mão-deobra é 23%. Nós últimos anos aumentamos em decorrência do processo legal e da conjuntura, sobretudo no ano
de 1981, mas estamos abaixo do níVel médio, portanto,
sem necessariamente custo.
Temos os melhores índices de produtividade. A nossa
mão-de-obra é a melhor.
Aqui entro com alguma substância nos aspectos mais
diretamente ligados ao problema das obras, que é uina
das preocupações, acredito, do Senador. Tívei:nos um
problema financeiro, decorrente da situação geral, no
ano de 1981, quando deveríamos atingir o ritmo mâximo
de nossas obras, tivemos que reduziMias até chegar ao
nível de 2.300 empregados de empreiteiras (não nossos
empregados) a partir de um pico de 18.000 empregados.
Esse ritmo de obra foi diminuídõ- sem comoção social.
Esses homens foram todos encaminhados a outros empregos em outros lugares do País. De modo que além de
ter que diminuir o ritmo da obra, por razões de natureza
externa, a c-ompanhia preocupou-se com o destino desses
homens.
Aqui temos mais ou menos o perfil do efetivo, ao lonM
go dos anos, repartidos pela produção. V. Ex~ vê que ê a
percentage-m do efetivo em relação a cem por cento do
total que mantém razoavelmente constante ao longo dos
anos.
Assim também a área de administração que diminuiu
nesses últimos dois anos - esse é o último dia do ano,
em razão de que uma parte dessa administração estaVa
envolvida na expansão - foi transferida para a própria
expansão.
O nosso pessoal próprio de expansão é que teve um
aumento percentual em relação a esse decréscimo dos
números de obras que nós temos. Fizemos vãrios planos
de economia ·basicamente para preservar- o emprego do
nosso pessoal, diminuímos as empreiteiras contratadas
em atividades permanentes. Tínhamos, em janeiró de
1981, 3 .000, e passamos -para 2.1 OIJ um ano depois.
Tivemos assim uma redução da mão-de-obra, não de
nosso pessoal e, sim, das empreiteiras.
Aqui está o quadro da evolução das admissões e desligamentos de 1974 para cá, Há uma nítida evolução para
merwr. Nesse quadro temos as admissõeS e desligamentos até maio de 1982. Os níveis de h.á quatro ou cinco
anos atrás eram significativos. Eles estão em níveis, nos
anos de 1980/1981 e 1982, nunca atíngidos nos anos anteriores, ou seja, o nível de adrniss.ão e demissão da companhia, comparada com a sua vida pregressa, é suficientemente baixa, normal a nosso ver.
Temos aqui, no quadro 25, .a evolução de desligamentos de empregados. Há destacada a parcela das demis~
sões _espontâneas, que são parte do total. Igualmente, o
níve:l das demissões, no passado, foi significativamente
maior do que o TlÍvel das_ demissões que estamos tendo
nos anos de 1980I 1981 I 1982.

O SR. PRESIDENTE (Franco M9ntoro)- Inclusive
das empreiteirãs?-

O" SR. PLfNI(f0SWALDO- Não, somente do nos-·
__so pessoal. _Aqui __«;;_stamos tratando das demi_ssões do pes~o~l, _da COSIPA, portanto, área das preocupações do
Sindicato dos Metalúrgicos, uma vez que a questão das
empfelteiras e do Sindicato são da Construção Civil.
Aqui, no quadro 26, temos o perfil desses desligamentos durante este ano, comparado com o efetivo do fim do
anO passado - portanto casos atuais- mostrando que
o deslígamento não é privilegiado por classes, é um desligarriento que acompanha o perfil do efetivo. E até certo
sentido ele é menos proporcionalmente na mão-de-obra
não qualificada, Esse desligamento se dá na proporção
mai9r nas camadas mais altas, e é sobretudo porque uma
estatal como a nossa, que não paga os melhores salários
da praça, não consegue reter essa mão-de-obra mais cara.
Aqui, temos no quadro 27 os desligamentos também
da COSIPA objeto de discussões por parte da imprensa e
do Sindicato dos Metalúrgicos. :t: o nTvel anual dos desligamentos na área da produção.
São valores que nos anos de 1980, 1981 e 1982 atingem
níveis de média mensal rela~ivamente menores do que os
.do passado.
Aqui, no quadro 28, temos o desligamento na área de
administração. O mesmo grupo analisado_ na administração nesses últimos anos, mostrando o desligamento
na área de administração nos anos de 1980, 1981 e 1982,
dentro de um nível igualmente baixo.
--No quadro 29 temos os desligamentos na área de exM
pansão, certamente com um fator de crescimento neste
·ano. Ma~ é imaginável, Srs. Senadores, entender esse
procedimento, uma vez que acabamos de inaugurar
--grande parte- mais da metade- das obras do nosso
estágio, assim denominado estágio três. Se tivéssemos
tido recursos para continuar essas obrgs, durante o ano
-de 1981, não teríamos que abrir mão desse efetivo da
_COSIPA que estâ engajado em expansão. De certa maneira, a companhia está fazendo um esforço não compreendido para suavizar esse nível de demissões,
reduzindo-o ao mínimo, através de remanejamento interno de pessoal.
Aqui temos, no quadro 30, os desligamentos totais
deste ano de 1982- janeiro, feveret:ro, marçõ,-abríf e
maio até hoje que são maiores nos meses de abrll e maio
- e menores rios meses d6janeiro e fevereifo. Os Srs. &nadores sabem perfeitamente que sendo o mês de março
o nosso período de dissídios, 60 dias antes do mesmo, se
houver qualquer desligamento, de acordo com a lei a
companhia é obrigada a uma indenização-em dobro. Entãa", esses números não são normais, mas te"ildCm a ser
normais.
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No quadro 21 temos o índice de rotação de mão-deobra. Os Srs. Senadores conhecem bem a redução da
mão-de-obra da COSIPA, que durante os últimos anos
oscilou _em torno de 0,9, que é um índice muito baixo,
comparado com os demais da indústria local. Esse índice
é menor à medida que os anos passam. Os anos de 1980e
1981 fqram de 0,4, e o ano de 1982 foi de 0,6, ainda um
nível âbaixo da média, qUe é ocasionado por esse fim de
obra a (]ue nos referimos.
Se compararmos o nosso índice de rotação de mão-deobra com o setor mecânico.-metelúrgico-automobíHstiCo
da região, nosso índice é suficientemente inferior, nos últimos anos, a todos os dos setores que aparente, ou que
melhor, ou que mais proximamente se assemelham ao
nosso.
Com isso, Senador, nós damos por encerrada a nossa
exposição. Estamos prontos para o debate. Tentamos explicar que o que nos traz aqui é naturalmente o interesse
da classe política pelo debate dos assuntos da nossa estafa!. Uma empresa estatal como a nossa não deve e não
pode, não vai fur-t
pode, não vai furtar-se ao debate. Tentamos dizer também que a gestão do_sCtor de pessoal da COSIPA se- proce_ss~ dentro da normalidade, da prudência e da circunstâllcia em que ela vive nos dias de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Agra~
deço ao Dr. Plínio Assmann Diretor-Presidente da COM
SIPA, a sua exposição, Para manter um caráter de diálogo, aqui, de debate, então, perguntaria se o representante
do Sindicato, o Vereador Moacir de Oliveira, deseja fazer alguma pergunta.
O SR. MOACIR DE OLIVEIRA- Senador Franco
Montara, Senador Manoel Ferreira, Sr. Presidente da
COSIPA, Plínio Assmann.
Antes de começar a objetividade da nossa fala, queria
fazer uma ressalva. Como o Dr. Plínio coloca o proble-ma parece que a COSIPA é uma empresa paternalista.
Deu tudo; nada lhe foi dado. Isso foi tirado dos acordos
salariais com muita luta e com muito sacrífício. Na mesma oportunidade quero cumprimentá~lo pela brilhante
exposíÇão que fez; que demostrou que o operário da COSIPA é patriota, é responsável e, além de tudo, quer muito bem à COSIPA.
E aí ~ que nós estranhamos a tomada de posição da
COS"IPA na paga desse carinho, desse desprendimento
que o operário teve, ao longo desses anos, para com a
empresa. Pegou uma empresa inviável, junto com a sua
dfreção, é Verd8.de, e a tornou uma realidade nacional. O
griifiCo_ referente- à movimentação de pessoal foi passado
muito depressa. Quedamos sugerir que se projetasse o
ano de 1982 para ver o que vai dar, porque a gente sente
Que o ano de 1980 rOl o cume; eni-1981 cai maiS, e em
1982 cai mais ainda.
Então, se nós tivermos cinco meses vamos projetar
isso de maio para mais adiante. E outra coisa: não existe
mais fechamento da COSIPA. Esta empresa tinha número grande de demissões quando ela era quase uma inviá~
vel. Mas ela, todos os dias, tinha mais fichas de empregados admitidos do que de demitidos. Por essa razão, gostaria de ser bastante objetivo, peço ao Dr. Plínio, se for
possível, que passe o slide do movimento de pessoal,
para que todo mundo possa melhor analisá-lo e ver o
que está acontecendo.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Quero
comunicar a V. S•s que está presente tambêm a esta reunião o Senador Raimundo Parente, que é o Relator efetivo-da Comissão.
Qual é a pergunta, exatamente?
O SR. MOACIR DE OLIVEIRA- Nós queriamos
ver 11 possibilidade de se projetar o declínio de 1982, para
que não fique uma situação inversa, como está, numa subida.A tendência, agora, em cinco meses, ê de cair mais.
Isto é que está _preocuparido a gente, porque o processo
de demissão da COSJPA não é de demissão em massa,
mas é pingado- oito, dez, dois, aqui, dois, ali, para não
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dar choque a gente entende. 1! uma politica- inteligente
que ó Dr. Plínio tem que reconhecer; é uma das empresas
mais difíceis paia -o Siridicato- trabalhar.- E. uma empresa
superorganizada. Mas a verdade é que a gente sente que
a tendência ê de demissão em massa, é 6 ·escoamentO do
quadro de funcionários.
- -

definiv·amente. A capacidade nominal de 2 milhões e 300
mil toneladas fica para história. Ela só deve ser referida
para a gente que viveu esse problema, para poder ter isso
vivo na memória. Conseguir esses recursos não vai ser
fácil, mas é uma tarefa. Nós estamos nos empenh-ã~do
nes-Sa tarefa e vamos ter de conseguir.

O SR. PLINIO ASSMANN- VoU procurar entender para interpretar o Moacir. Mas eu não posso concordar que a COSIPA seja dificil para o Sinâicato. A COSJPA é fácil para o Sindicato. A COSIPA é uma empresa
aberta, onde o empregado é um homem profissional, o
empregado é um homem que conhece a sua função, e,
conhecendo a sua função, não é propriedade do chefe.
Então a COSIPX- é, talvez, O local onde nós, nessas
circunstâncias, neste País, exercemos mais proximamen~
te a democracia. E o Sindicato tem um acesso amplo a
todas as dependências da COSfPA.
Então, o representante do Sindicato há de concordar
comigo de que essa condição tem, e que a empresa em
sofrendo certamente .ilguril des&ãste em áreas- qUe não
concordam que, com estas posições, apesar disso, a empresa julga que deva manter. Onde nós vamos? Nós não
vamos longe na curva da queda, A COSIPA é uma em~
presa dinâmica, ela vai crescer. Hoje nós tivemos con·
dição de ter ínaU:gurado metade das suas obras. -Mas da"
qui a um pouco, se nós tivermos o apoio-e a ·conipreen~
são, se nós tivermos o apoio·, a compreensão de todos os
políticos, os exeCutivos, os homens, as pessoas da região
de Santos, nós vamos terminar logo as nossas obras, e
dai nós invertemos a curva, porque daí nós precisamos
de mais gente.
Temos obras que deverão ter o ritmo retomado, -dependendo apenas das circunstâncias financeiras que es~
tão, não obstante, sericfo tratadas. Já temos as aU.tori~
zações necessárias do Go_verno para fa~lo, _1\ Si"
DERBRÁS jâ nos permitiu, através de pronunciaiDelitO
público, pelo MiniStro Carillllo Pena, di tomar recUrsos
que viabilizem a continuid.ide das obras,
Estamos numa medida de muita prudência.

O SR, PRESIDENTE (Franco Montoro)- Qual é o
volume desses recursos1

O SR. MOACIR DE OLIVEIRA- V. Ex• me permitiria um aparte para não perder oportunidade. ~ muito
importante esse pedaço,
Dr. Plínio, eu gostaria que-isso ·aí pudesse soar dentro
da empresa Como uma realidade, mas uma realidade pre"
sente.
Sobre esse empréstimo eu não vi nada de afirmativo.
Parece, pelo que a gente sabe, que apenas o sistema per"
mitiu que a empresa procura"se recursos no exterior.
O que ê importante para os bancos ê saber o seguinte:
o Governo vai colocar dinheiro, amanhã, dentro da CO·
SIPA? Aí nós vamos ter certeza de que acabarão as de~
missões dentro da COSIPA. Enquanto não se tiver afir"
mações concretas, dizendo"se que recursos poderão sair
dentro de6 meses, I ano, ar aquela curva vai continuar.
O SR. OSVALDO PL1NIO ASSMANN- Bem! Ti"
vemos aprovação para tomar recursos no exterior. Este
volume de recursos deve ser tomado este ano no exterior.
Os recursos, quer sejam do Tesouro Nacional, através do
capital da SlDERBRÁS, erripréstimos llacioniis ou in~
ternacionais, serão obtidos no ano que verri. Os recursos
que nós tivemos aprovação recente são -deste ano. E nós
estamos nos envolvendo para efetivB.mente tomá"los,
conseguir esses emprêstímos. Não é fádl; mas não é-im~
possível.
Parece, par~ nós, se olharmos para trás, maiS fácíl do
que fazer a usina produzir além da capacid<ide nominal.
Sr. Senador Franco Montara, nós temos em mãos um
relatório de uma grande firma estrangeira, que avaliava
a real potencialidade" da usina, revelando que nem a capacidade nominal a usina alcançaria,
Nessa análise fria mostrou"se totalmente errônea, e es"
tá aí o exemplo, O relatório de uma empresa-Competente,
estrangeira, que certamente não teve condições de anali"
sara capacidade do nosso empregado, dizia que as 2 mi·
lhões e 300 mil toneladas de capacidade nominal não se"
riam atingidas. A COSIPA ultrapassou não de pouco,
mas de muito, não ultrapassou por pouco tempo, mas

O SR. PLINIO OSVALDO ASSMANN- Esses recursos somam-se aos recursos já obtidos. Os recursos já
obtidos são _basicamente os do TesOuro Nacional, que
são na proporção do capítal9ue a SIDERBRÁS coloca
na empresa. São do BNDE, que transformou os seus créditos em capital também.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- BNDES,
hoje,
O SR. PLINIO OSVALDO ASSMANN - Hoje
BNDES, e o fez através da SIDERBRÁS. São r~cursos
do FINAME e de outros mecanismos, os normais do
próprio BNDES, além de empréstimos internacionais,
Ess~ são recursos já aprovados. Desses recursos, que
são substanciais, excepcionalmente para resolver essa
questão da dívida. A compa-nhia, hoje, é uma granâe devedora de dívidas vencidas com seus fornecedores e em"
preiteiros. Além disso, a companhi~:~ teVe, Por anúncio do
Sr. Ministro Camillo Pena, no dia 17 passado, 160 milhões de dólares adicionais, pedidos, em exposição de
motivos, a S. Ex~. o Senhor _Presidente da República,
confOrme entendimento feito cOm o Banco Mundial, que
é o principal órgão estrangeiro que supoftã~ financia e
_avaliza esse projeto.
Então, esses recursos devem ser captados e nós esta"
mos nos tresvolteando para captá-los.
O SR. ÁLAMO BARCELLOS - Dr. Plínio Ass"
mann, pergunto: Segundo informações, especiahnente
da imprensa, há expectativa, na Baixada Santista, em
torno da ráPida conclusão do Estágio III da expansão da
COSIPA, em Cuba tão, acreditando"se que com essas no"
-v-as u-nidades siderúrgicas a COSIPA absorva mais um
considerável contigente de mão"de"obra local.
O Senhor poderia nos esclarecer. Quando prontas, que
~ __quantidade de mão-de"obra será absorvida por essas unidades siderúrgicas?
O SR. PLINIO OSVALDO ASSMANN -~Bem, eu
hesito em fornecer os números, porque isso talvez os
nossos assessores aqui possam dizer cOm inais pertinên"
· ci3.~ Mas as unidades que nós acabamos de terminar já
estão em operação e o pessoal já está engajadõ nelas.
Nós temos algumas unidades que não estão prontas.
Basicamente temos uma outra aciaria, uma grande uni"
dade produtora de aço. Hoje, dois alqueires de aciaria
correspondem ao maior prédio da nossa usina, um dos
maiores prédios de instalação industrial que temos lá,
precisamos terminar aquilo. O prédio está pronto, o te- lhado está pronto- não é de vidro- tudo está pronto.
Falta a montagem dos e_quipamentos, que estão lá. Essa
é uma tarefa complexa, mas está ao nosso alcance. Te"
mos também um porto a ampliar.
Hoje o nosso pequeno pierzinho -são 150 metros de
comprimento - é quase tão grande como o nosso gran"
de vizinho, que ê o da Companhia Doca de Santos. O
nosso pequeno porto é extremamente eficiente. _Tiyemos
que abrir, iluminar o canal, para que os navios pudess-em
entrar dia e noite. Precisamos ampliá"lo, precisamos
triplicá~lo, porque precisamos exportar. Nós estamos ex"
portando em condições operacionalmente muito- difi"
cieis. Precisamos ter condições excelentes para executar
essas tarefas. O navio tem que entrar na nossa usina.
Para exportarmos para o exterior e alcançarmos o N ardeste e o Sul do País pela cabotagem. Já fizemos experiê"ndas-ben1 suscedidas, Dá para fazer, é mais econômico, mas não temos coino. Temos que ampliar esse porto.
E temos, então, várias unidades que constituem a metade de um investimento de 2 bilhões e 300 milhões de
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dólares, que é o maior investimento que se faz no- Estado. Esse investimento da COSIPA é maior do que qual"
quer um e do que a soma dos investimentos que se têm
feito no Estado _ultimamente,
Dai nós podermos chegar a um outro nível de emprego-de mão-de-obra. Algumas pessoas nós já tenlos, por·
que os homens da nossa nova aciaria, em grande partejá
estão treinados. Um homem desse, treinado, um homem
simples, vai operar um computador. Quem opera o com~
putador não é usineiro, não. É um técnico quein opera o
computador, Esses homens são treinados. Alguns deles
já estiveram juntos ao fornecedor estrangeiro do equipa"
menta, e já estão sendo treinados para operar esse equi"
pamento. Vamos, então, crescer os números. Efetiva"
"mente, não os tenho, mas nós vamos crescer o nosso en·
gajamento de contrato.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Há mais
algUém que- queira fazer pergunta'?
O SR. MOA_CIR DE OLIVEIRA gostaria de formular uma pergunta.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE- (Franco Montara)- Tem a
palavra V. Ex'
O SR. MOACIR DE OLIVEIRA (Fora do microfo"
ne)- gostaria de saber ... e a tendênCia disto não é conti~
nuar. Gostaria de fazer uma pergunta mais objetiva,
"gostaria de saber quando termina?"
O SR. PLINIO OSVALDO ASSMANN - Veja a
resposta nua e crua talvez não diga exatamente a realida"
de das coisas. Não termina nunca, porque faz parte do
processo normal, esse processo que nós estamos viVendo,
A companhia sente-se na obrigação, e o_ faz, de reter a
sua mão"de"obra. Um empregado para a companhia cus-ta muito, porque ele é treinado porque ele é recrutado.
Um hoJllem, ao trabalhar numa empresa como a COSI"
PA, passa a ser um homem urbanizado. Ele passa a ser
um homem que sabe, com ·a familiaridade que tem no
domínio da máquina, no domínio da organização. Ele
sabe exatamente onde é o departamento tal, que nem o
Presidente sabe, onde existe tal atividade. Nós temos
vários postos de bancos dentro da empresa. Ele sabe que
deve conservar a empresa limpa, porque a empresa, a
usina, é limpíssima. O homem está sendo educado parãqua a usina seja: um exemplo para a casa dele. Então, o
banheiro da usina é limpo. No vestiário, ele tem o seu ar"
mário com condições de confiabilidade. Esse homem é
_ um homem urbano, e todos nós sabemos quão diflcil ê
urbanizar um homem. Então, ele é um patrimônio, -e llós
não queremos abrir mão desse patrimônio. Isso não ê
condição suficiente. Ele tem que ser competente, tem que
ter a qualidade, tem que ter a condição de domínio da
tê<:nica, se for motorista, tem que ser competente como
motorista. Se for um operador de laminador, desses gi"
gantes que nós temos, ele tem que ser um homem extremamente competente naquela atividade. Então, ele tem
que ter um entendimento, uma compreensão perfeita.
Esse homem nos interessa. Nós não vamos abrir mãos
dele.
O SR. MOACIR DE OLIVEIRA- Só para complementar. Parece-me, pelo que entendi da sua resposta,
que alguns não estão assumindo suas obrigações como
deveriam. Mas, não entendo assim, porque se esse demi"
tido que não está correspondendo aos anseios da empre~
sa, é demitido. Mas teria que ser colocado um outro no
lugar dele, e isto não está acontecendo na empresa,
O SR. PLINIO OSWALDO ASSMANN- Sim, não
está acontecendo numa proporção como aconteceu no
passado. É claro que nós temos um contingente de pes"
soai que está envolvido na obra e que o ritmo de obra,
agora, diminuiu sensivelmente. A companhia não os está
demitindo de maneira abrupta. Absolutamente, A companhia está procurando fazer com que haja um aprovei"
tamento in_terno antes de procurar fora. Quer dizer: ao
invés de mandar para fora e admitir de novo, procura.
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dentro, de modo que aquele homem que conrresponder,
aquele homem que tiver a qualificação técnica, tecnológica, aptidão, desempenho, vontade, patriotismo, este
não vai ser demitido nunca.

O SR. MOACIR DE OLIVEIRA- O senhor garante
isto, numa discussão caso por caso'?

O SR. PLINIO OSWALDOASSMANN- Eu garanto isso numa discussão caso por caso. Agora, o nobre
Senador há de compreender que somos 15 mil, e o Presi~
dente tem que arrumar dinheiro, convencer o banqueiro
a emprestar dinheiro para esse empreendimento: Eu,
pessoalmente, não tenho essa condição, mas o que garanto ao nobre _Senador é a discussão, caso a caso, na
nossa organização. O avalista disso não ê o Presidente.
Seria pouco. Um outro Presidente poderia ter uma outra
posição. O avalista disso é a estrutura de organização da
companhia.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Pergunt<?
se o representante do sindicato tem alguma pergunta a
fazer ou o nobre Relator, Sr. Senador Ferreira Filho ou
ao Sr. Senador Raimundo Parente, (Pausa,)
Não havendo novas perguntas, devo, antes de encerrar
a reunião, agradecer ao Dr. Plínio Assmann o comparecimento e a exposição tão pormenorizada que fez, as respostas, às perguntas, os esclarecimentos que prestOu.
Comunico que foi convidado a comparecer a estaComissão, também, o Dr. Henrique Brandão Cavalcante,
Presidente da SIDERBRÁS, que prestarâ, em época
oportuna, em data a ser estabelecida, o seu depoimento.
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O sindicato serâ informado desse depoimento pois a razão de_se_r desta Comissão é, principalmente, o esclarecimento do problema.
Quero reafirmar que o depoimento inicial foi altamente elogioso para a COSIPA, achando que ela deveria merecer uma proteção maior do que estava a merecer, exatãmente pela eficiência, pelas condições de maior produtividade e eficiência. Este debate estã revelando que o
objetivo é, acima de tudo, o interesse nacional e o interesse humano do trabalhador brasileiro.
Agradeço a todos o comparecimento, e declaro encerrados os trabalhos desta Comissão.
(Levanta-se a reunião às 16 horas e 55 minutos.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO
(Resolução n9 62, de 1980)
13• reunião, re&llzada em 9 de março de 1983.

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia nove de
março de hum mil, novecentos e oitenta e três, na sala de
reuniões da Comissão de Economia, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n"'
62, de 1980, para apurar as causas relacionadas com a
- rotatividade de mão-de-obra no País, face da execução
do Sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
com a presença dos Senhores Senadores Luiz Cav_alcante, Jutahy Magalhães, Severo Gomes, Pass_os Pôrto e
Jorge Kalume.
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Em obediência ao que dispõe -as normas regimentais,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Luiz Cavalcante, que após, declara que os trabalhos da
Comissão "estão abertos. Comunicando a seguir, o desligamento da Pri!Stdência da Comissão do Senador Franco Montara, em virtud.e de ter sido eleito Governador do
Estado de São Paulo, em seguida faz solicitação ao Serviço de Secretaria que proceda a distribuição das cédulas
de votação a fim de que seja efetuada a eleição do Presidc~nte da Comissão, convidando, em seguida, o Senhor
Senador Jorge kalume para atuar como-escrutinador,
Colhidos e apurados os votos, verifica-se o seguiflfe resultado:
Para Presidente:
Senador Severo Gomes ..... , , . . . . . . . . . • 5 votos
Em cumprimento ao deliberado o Senhor Senador
Luíz_ Cavalcante, Presidente eventual, proclama eleito
Presidente da ComissãO, O Senhor Senador Severo Gomes e convida-o, então, a assumir a direção dos trabalhos.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Severo
Gomes agradece a honra com que foi distinguido. _
Em seguida, a palavra é dada ao Relator da matéria,
Senador Raimundo Parente, que congratula-se com a escolha dos dirigentes desta CPI, assegurando que na tarefa de Relator, buscarã, evidentemente, dar uma linha de
absoluta e total isenção.
Nada mais havendÔ a tratar, encerra-se a reunião e,
__para constar, eu, Claylton Zanlorenci, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pele:> Senhor Presidente e irá à Pl!hlic~ção.

República Federativa do Brasil

.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presid_ente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•240,DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Passa Quatro,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de CrS 46.449.200,00 (quarenta e seis
milhões, quatrocentos e quarenta e nove miJ e duzentos cruzeiros).

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 79• SESSÃO, EM
30 DE MAIO DE 1983
LI- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres encaminhados
à Mesa
1.2.2 -Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n'i'
109/83, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, que faculta ao
usuário de serviço ·de telefonia requerer a instalação de aparelho me-didor de impulsos, e dá. outras pro-

vidências.
- Projeto de Lei do Senado n'i'
110/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta
dispositivo à Lei n'>' 4.266, de 3 de
outubro de 1963, que instituiu o
salário-família do trabalhador.
1.2.3- Comunicação
- Do Sr. Senador Luiz Via na,
que se ausentarã do Pafs.

1.2.4 -

D~scursos

do Expediente

SENADOR ALO YSIO CHAVES - Centenârio de nascimento
do Professor Jalme Aben·Athar.
SENADOR ALM!R PINTOE:xito da administração do Ministro Waldir Arcoverde à frente do
Ministério da Saóde.
SENADOR LOVR!VAL BAPTISTA - Gestões realizadas pela
bancada do PDS do Estado de Ser·
gipejunto ao Sr. DírefOiâ:i-Carteira de Crédito Agrícola do Banco
do Brasil, em prol <!-a prorrogação
dos débitos dos pequenos produtores de maracujã daquele Estado.
SENADOR PASSOS PORTO
- Projeto aprovado pelo conselho
Deliberativo" da SUDE'N~, visando
a transposição das âguas do rio São
Francisco para perenízação de rios
do nordeste, que contribuirão para
a irrigação das terras senti-áridas
daquela região._

SENADOR GABRIEL HERMES- Telegrama do Presidente
João Figueiredo, dirigido ao Presidente dos Estados Unidos da
América, a propósito da reunião
dos Chefes de Governo dos países
industrializados.
1.3- ORDEM DO DIA
- Redaçào finaC do Projeto de
Resolução n9 98/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Porto Ale·
gre, Estado do Rio Grande do Sul,
a contratar operação de crédito no
valor de Cr.$ 584.224.200,00. Aprovada. Ã promulgação.
- Redação final do Projeto de
Resolução n~" 124/82, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de Mi nas Gerais, a
contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 50.888.600,00. Aprovada. A promulgação.
- Redação final do Projeto de
Resolução n~" 132/82; que autoriza
a Prefeitura Municipal de Delfinó-

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Passa Quatro,
Estada de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da ResoR
lução n~> 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e seis milhões,
quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros), correspondentes a 70.000 UPCs, considerado o vaR
lo r nominal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta
e três cruzeiros e cinqUenta e seis centavos), vigente em
outubroj80,junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação -- BNH, destinadas à
construção de 200 (duzentas) unidades h,abit~cionais de
ínteresse social e execução' das obras de infra-estrutura
urbana- necessárias, Oa_quele Muriicípio, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pubUcaçào.
Senado Federal, 30 de maio de-1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 241, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Oriente,
Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédito no valor de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove
milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos
cruzeiros).
Art. 1? Ê a Prefeitura Municipal de Belo Oriente,
Estado de Minas. Gerais, nos termos'do art. 29 da Resolução n~" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões,
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), correspondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de_CrJ 663,56 (seiscentos e sessenta e três
cruzeiros e cinqUenta e seis centavos), vigente em ouR
tubroj80, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas
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polis, Estado de_ Minas Gerais, a
contratar operação de crédito no

valor de Cr$ 50.888.000,00. Aprovada. À promulgação.

- Redação final do Projeto de
Resolução n~' 27f-83, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ponta Pcrã, Estado de_Mato Grosso do Sul,
a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 82.687;033,17. Aprovada. Â promulgação.
- Redação final d_o Projeto de
Resolução n9 28/83, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Chapada
dos Guimarães, Estado de Mato
Grosso, a contratar operação de
cré_dito no valor de Cr$
127.877.086,90. Aprovada. À promulgação.

no tocante às expressões ... de dois
cargos de magistérios, ou. Aprovada. À promulgação.
- Redação final do Projeto _de
Resolução n~' 41/83, que autoriza o
Goveino do Estado do Piauí a contratar OPeração ái créditO no vifor
de Cr$ 36.722.513.00. Aprovada. À
promulgação.
1.4- DISCUSSÃO APÓS A
ORDEM DO DIA
SENADOR. JVTAHY MAGALHÃES - Reforma constitucionaL
SENADOR. JOSE FllAGELLl
- Comportamento do Presidente
João Figueiredo no trato das questões políticas, administrativas e
econômico-flnanceiras.

- Redação final do Projeto -de
Resolução n"' 38/83, que suspende
a execução do parâgrafo único do
art. 144 da Lei n~' 2.655, de 21 de
dezembro de 1979, do Município
de Maceió, no Estado de_ Alagoas.
Aprovada. À promulgação.

SEN.4DOil NELSON CARNElRO_-:::J~.evisão da Lei Estadual n~>
436/8 I, do Rio de Janeiro, na parte
em que fixa teta máxiino de idade
para aceitação de inscrições em
co~curso público.

- Redação final do Projeto de
Resolução n~' 39/83, que suspende
a ex.ecuçào do § 3~' do art. 26 da Lei
n~' 4.881-A, de 6 de dezembro de
1965, do Estado da Rio de Janeiro,

SENA DOR.
GA STÃ.O
MULLER - Abaixo-assinado de
representantes de classe de Alta
Floresta e Paranafta- MT, dirigido ao Ministro das Mlnas e- Ener-

Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação~ BNH, destinadas à construção
de 300 (trezentas) unidades habitacíonais de interesse so~
cial e execução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respeCtivo
processo.
Arl. 21' Esta Resolução entra em vigOr ria -ããta -de
sua publicação.
- Senado Federal, 30 de maio de 1983. - Nilo C01:ilho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos

do art, 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nílo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 242, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
75.680.370,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e
oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros).

Art. l 9 É o Governo do Estado do Espírito Santo,
nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operaçã-o de crédito no valor de Cd 75.68Ó.370,00(setenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros) junto à Caixa Econôm-ica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio aO DesenvolvimentO Social - F AS, destinada à
implantação, ampliação e reforma de escolas de 19 grau e
parques infantis,- naquele Estado, obedecidas as Condições admitidas pelo BancO CCntral do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 30 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente;·------------------------

gia, de defesa dos garimpeiros da
n::gião.

Maio de 1983

de 22 de dezembro de 1966, do Município de Santa Fé,
naquele Estado.
Senado Federal, 30 de maio de 1983.- Nilo Coclho,
Presidente.

SENAD01llTAM11l FRANCO
- Reajustamento das prestações
dos mutuários do Sistema Financeiro de Habitação.
1.5- DESIGNACÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - INSTITUTO DE PR EVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
- Parecer do Conselho Deliberativo
-Resolução n~> 7/83, do Conselho Deliberativo
-Ata de reunião do Conselho
Deliberativo
3-ATO DO PRESIDENTE
DO SENADO
-

N~>

78, de 1983

4-MESA DIRETORA
5 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

FaçO saber que o Senado Federal aprovou; nos teimas
do art. 42, inciso VII, da Constituição; e eu, Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 243, DE 1983 _
Suspende a execuçio do art. 53 e seu parágrafo ún_ico da Lei nl' 35, de 31 de dezembro de 1966edo D~
~~ek. nl' 7, de 25 de junho de 1968, ambos do MunicÍpio de Rancharia, no Estado de São Paulo.
. Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva -do SuPremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Plenária de24 dejuriho-de
19_81, nos autos do Recurso Extraordinário nl' 94.633-l,
do Estado de São Paulo, a execução do art. 53 e seu parágrafo único da Lei n~> 35, de 31 de dezembro de 1966 e
do Decreto nl' 7, de 25 de junho de 1968, ambos do Município de Rancharia, naquele Estado.
Senado Federal, 30 de maio de 1983. -_Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VII, da Constituição, -e-eu, Nilo Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 244, D.E 1983
Suspende a execução dos arts. 293, 294, 295 e 296
da Lei nl' 123~ de 22 de dezembro de 1966, do Município de Sallt~!'!_,_ no Estado do Paraná.
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão defíriltíva do Supremo Tribunal
Federal~ proferida em 24 de junho de 1981, nos autos do
Recurso Extraordinário n9 94.629-2, do Estado do Para-

ná, a execução--d-Qs- arts.-293,-2-94,-295e-296--d-a Lei n!? 123,

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' 245, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e
um milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e duzentos
cruzeiros).
Art. t Q E a Prefeitura Municipal de Boa Esperança,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução nl' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e um milhões, quatrocentos e cinqüenta rriil e duzentos cruzeiros), correspondentes a 70.000 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros c oitenta e seis centavos), vigente em abril/8l,jU:ntO à
Caixa Econõmica do Estado de Minas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação- BNH, destinadas à construção de 200 (duzentas) unidades habitacionais de interesse social e execução ·das obras de infra-estrutura urbana necessârías,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectiv~ processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 30 de maio de 1983. -rmocoelho,
Presidente.

-Ata da 79• Sessão,
em 30 de março de 1983
I' Sessão Legislativa Ordinária
da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Nilo Coelho
M oacyr Da/la e Raimundo Paren;e
ÀS l4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PilESENTES OS SR.S. SENADORES:
Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Michiles _
Raimundo Parente- Claudionor Roriz- Galvão Modesto - Aloysi9_ Chaves - Gabriel Hermes - Hélio
Gueiros- A.Jexandre Costa- João Castelo- Helvfdio
Nunes- Almir Pinto - Virgílio Távora-, Martins Filho- Marco Maciel- Nilo Coelho- Luiz Cavalcanie -~ Lourival Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhaes - Lomanto Júnior - João Calnion - Moacyr
Dalla -Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar
Franco- Murilo Badaró- Henrique Santillo- Gastão MUller- José Fragelli- Marcelo Miranda- Carlos Chiarelli - Octavio Cardoso.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- 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. Jii;.Se-tretàtlo-tÚ;õcedei'á -à ielflira dó Expeaiente.
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É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES Nos 489, 490 e 491, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n\' 62, de 1982
4.939~C, de 1981, na Câmara dos Deputados),
que "dispõe sobre segurança para estabeiecimentos
financeiros, estabelece normu para constituiçil.o e
funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores e
dá outras providências".
(n9

atual, assim como a regulamentação da atividade das
empresas de serviço de vigilância e de transporte de valon::s com o fito precipuo de preservar a segurança nacional".
Justamente com apoio nos estudos promovidos, foi redigido o projeto que, na Câmara, foi aprovado com
Substitutivo da Comissão de Economia, Indústria eComércio.
O nobre Senador SalUrnino Braga, nesta Casa, ofereceu Substitutivo ao texto aprovado pela Câmara, justificando, inicialmente, com esses argumentos:
"Se o objetivo do projeto de lei oriundo do Poder
Executivo é aperfeiçoar o sistema de segurança de
instituições financeiras, onde haja recepção de depósitoS, guarda de valores ou movimentação de numerário, com a conseqüente adequação -da legislaç~o vigente (Decreto-lei n? I .034, de 21 de outubro
de 1961, ulterado pelo Decreto n~" 1.103, de 6 de
abril de 1970) não há como deferir a empresas locadoras de m~o-de-obra, mesmo_genuinamente nacionais, a vigilância ostensiva e o transporte de valores
que, antes e acima de tudo, interessam diretamente
aos b<.mcos (oficiais e privados) caixas econômicas,
sociedades de crédito e associações de poupança."

PARECER No 489, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Aberbal JUrema

O projeto sob exame, originário do Poder ExeCutivo,
objetiva regulamentar o sistema de segurança de entidades financeiras, bem como o funcionamento das empresas que operam a vigilância e transporte de valores, consubstanciando -como afirma o Exmo Sr. Ministro da
Justiça na Exposição de Motivos -, "medidas de há
muito aguardadas pelas empresas, vigilantes e governo
que passarão a contar com instrumento legal adequado
ao disciplinamento de tais atividades".
A matéria foi aprovada na Câmara, na forma de Substitutivo da sua douta Comissão de Economia, Indústria e
Comércio.
Nesta Casa, recebeu a Emenda n9 I, de autoria do ilustre Senador Saturnino Braga, (iue visa, em síntese, esfa--:
belecer sejam tais serviços executados, prioritariami:rite,
pelas próprias instituições finánceiras, reStriilgida a possibilidade de as empresas locadoras de mão-de-obra
atuarem no setor, exceto em car'âter transitório, por prazo não superior a noventa (90) dias.
No mé-rito verifica-se que, quanto à utilidade do proj~
to na forma da redação oferecida pela Câmara dos Deputados, não há restrições.. Quanto à Eillenda n9 l, dOSenado, observa-se que, alêm de não oferecer maiores
garantias quanto à melhoria_ da segurança, viri~ criar
sério problema social, pois inipficaria na extinÇão dasempresas prestadoras de servíços e conseqüente desemprego·de milhares de trabalhadores, de variadas categorias, já que o principal suporte dessas empresas ê justamente_ o setor de segurança e vigilância.
Diante do exPosto e cOmo ln"existem Óbices quanto ao
aspecto jurídico-OOnstitucíonal, nOsso --parecer· ~ pela
aprovação do projeto na forma do texto oferecido pela
Câmara dOs Deputados, rejeitada a Emenda n9 _1_.
Sala das ComiSSões, 23 de-inarço de 1983.- MuriÍo
Badaró, Presidente --Aderbal Jurema, Relator- Helvídlo Nunes - Carlos Chiarelli - Martins Filho - Alrredo
Campos - José Fragelli - Hélio Guelros - Guilherme
Palmeira - Carlos Alberto.

PARECER N• 490, DE 1983
Da Comissão de Segurarlça NBcional
Relator: Senador Passos Pôrto
Vem ao exame desta Comissão o projeto de lei da Câmara que dispõe sobre a segurança pafir eS-iabelecirnen.::
tos financeiros, estabelece norrhas para cotistituiçãó e
funcionamento das empresas particulares que exploram
serviÇos de vigilância e de transporte de valores e dã ou- tras providências.
A proposição é oriunda do Poder Executivo, tendo
sido submetida à consideração do Congresso Nacional,
nos termos do artigo 51 da Constituição,
Exposição de motivos do Ministro da Justiça esclarece
que a matéria há muito é estudada, "tanto no âmbito do
Poder Legislativo como no do Executivo, visando ao estabelecimento de novas normas para a segu-ra-liça das instituições fmanceiras, de forma a- atender- à realidade

Para o Senador Roberto Saturnino, apesar de a Lei n9
6.019 estar em vigência há ~ais de sete anos, "o problema da locação de mão-de-obra assumiu proporções verdudeiramente ularmantes nos últimos t-empos, tumultuando o mercado de trabalho e gerando sérias anomalias nu área twbalhista:'.
Enfatiza o referido parlamentar que o texto legal vigente estimula e fortalece burla UO Direito do Trabalho,
pois as empre-sas locadoras de serviço, cujo funcionamento regula, pa.ssaram a constituir-se "poderosos instrumentos de exploração do homem, atropelando e ferinQo direitos constitucionalmente assegurados ao trabalhador". Por issb, diz a Justificação do Senador Saturni;o o:
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projeto trata o assunto a nível nacional, atribuindo ao
Banco Central a competência da fiscaHzação do cumprimento das disposiçõés a ele pertinentes, conforme destaca a exposição de motivos ministerial.
Por isso mesmo, a vigilância é restringida a empresas
brasileiras. E a proposição define a situação jurídica do
vigilante, seus direitos e os requisitos para sua admissão.
Durante a tramitação na Câmara, o projeto original
do Poder Executivo teve a ele anexado o texto preconizado pelo Deputado Italo Conti que, naquela Casa, recebera o n9 3.468 de 1980,
A Comissão de Segurança da Câmara demonstrou que
a segurança das instituições financeiras é motivo de
constante preocupação dos parlamentares. E só na Câmara tramitavam, então, os seguintes projetas de lei:
-n 9 84-A, de 1979 {Do Sr. Octávio Torrecilla) que
''regulamenta as profissões de vigilante, vigia e guardanoturno, e dá outras providências";
- n9 359-A, de 1979 (Do Sr. Horácio Ortiz) que "dispõe sobre o exercício da proftssào de vigilante e dá outrás providências";
- n~" 3.444, de 1980 (Do Sr. Mac Dowell Leite de Castro) que "regula o exercício da profissão de Guarda de
Segurança e dá outras providências'';
- n9 3.468, de 1980 (Do Sr. Italo Conti) que ''dispõe
sobre a constituição e funcionamento das empresas de
proteção, vigilância e transporte de valores, e dá outras
providências";
- n9 4.939, de 1981 (Do Poder Executivo) dispondo
sobre .segurança para instituições financeiras,
Em vigor, encontram-se os seguintes textos legais:
a}__J?~reto-lei n 9 I .034, de 21 de outubro de 1969, que

díspõe sobre medidas de segurança para instituições banc{trias, caixas econômicas e cooperativas de créditos, e dá
outras providências; h) Decreto-lei n'i' 1.103, de 6 de
abril de 1970, que altera dispositivos do Decreto-lei n'
!.034j69, que dispõe sobre a segurança das instituições
b:.lncárias, caix:tts económicas e cooperativas de crédito;
c} Lei n~" l.l49, de 2 de dezembro de 1974, que dispõe
sObre a segurança do transporte metroviário e dá outras
providêricias; d) Lei n9 6.849, de 12 de dezembro de
I 980, que fixa· oS valores- de retribuição da Categoria
FUncional de Agente de Vigil<incia e dá outras providên.cias.

"Assim, para corrigir de uma- vez por tOdas essas
anormalidades que o aluguel temporário (mas, a ri--gor, permanente) da força de trabalho provoca,
penso que os serviços de segurança e o transporte de
valores devem ser executados, prioritariamente, peJas próprias inStituições financeiraS, que afinitl, são
Como se verifica, o problema da segurança das inst!annaiores interesSadas em Que seUs estabelecimen_ tuições bancárias tem sido alvo de inúmeras tentativas de
ú:iS-õu v-ãlores-U"elã_ cOTifiados n-ãO-sejam-Übje_t~ de- ---·-solução. Os e~abeJecimentos de guarda de valores tem
~---aÇ[õ'-CiilnlnõSà."_.,___
. ~-~- ~ ..
---.
rrtete:ddo a açào Perturbadora de assaltantes que, por
Diante de tal argumentação o Substitutivo do Senadqr
- Sa-turnino (Emenda n9 l do Senado) enfatiza a necessidade de a tarefa de segurança "ser deferida à parte interessada'', no caso "'bancos oficiais ou privados, caiXas eCOnómicas, sociedades de crédito ou de poupança", As locadoras de mão-de-obra podem particípa-r do prOCesso
de vigilâi1cia ostensiva e de transporte de valores, por
prazo não superior a noventa dias.
Na Comissão de Constituição e Justiça desta Cãs:i, a
Emenda n9 I do Senado foi rejeífitda-, -tendo o RélatOr da
matéria, SenadorAde-rbal iurema saiientado o seguirlte:

_triê.ri~o, verifiC-a~Se.-que,-Oqu~ntO à -utfiidãde
_~-~d_o_.Qrojeto na forma d_a r~d~_çà<?_ of~recida pei<toCâ- - ma~ã~~Os Deputados, não hã ~estrições. Quanto à
Emenda n9 I, do Senado, observa-se que, além de
não oferecer maiores garantias quanto à melhoria
de segurança,_ viri? criar sério Qrobl~ma social, poiS
__implicaria na extinção das empresas prestadoras de
serviços e conse_qüente_ desemprego de milhares de
:----::trabalhadores, de va_riadas ca~_go_rias,_jã que o principª.l §_l,lpQrte de~sas empresas é_j!l_stamente o setor
de segurança_ e yigilância."

"N9

Ninguém desconhece_ que a seg~r::1nça _d~§_ i_nstit_1,1jções
financeÍraS"--é-Probteffia afeto à -segurança nacional. O

motivos variados, utilizam armas e planos sofisticados.
O. noticiário- da imprensa é prova do estado de ânimo
que leva malfeitores ao roubo, ao assalto à mão armada,
que exige ação formal e corajosa por parte da autoridade
constituída.
A segurança bancária é parte da competência do poder de Polícia da União. As instituições financeiras não
são as interessadas exclusivas nesse tipo de segurança. A
União, os Estados e os Municípios- a comunidade nacional, em suma- deve participar da defesa do património público e pri~ado, pois de tal atit_ude ~epende_ a própiia ordem_ço_nstltUída,
·
Se pi'<iVidêriclaS- fiíltãrerii; O-POder Público pode de- fi!?~_St~r i~~~P~cid3.de, o que _não é, sequer, de cogitar-

se_
A proposição em exame pretende regulamentar a atividade, nos padrões que norteiam a segurança bancâria,
entregando à iniciatiVa prtvada pU:rcelã da atividade enquadrada no _poder de polícia.
. Ç>pinamqs, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei, na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, rejeitada a Emenda n9 I, oferecida pelo Senador Robert() _Sa.turnino..
Sala da Comissão, ll de maio de'i983.- Dinarte Ma~
riz, Presidente~ Passos Pôrto, Relator- Severo Gomes
- Almlr Pinto - Jorge Bornhausen.
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PARE('ER N9 491, DE 1983

Da Comissão de Economia
Relator: Senador Joào Castelo
De iniciativa do __Senhor Presidente da República, é
submetido ao exame desta Comissão de Economia O
Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 1982.
A proposiçào dispõe sobre a segur<.lnça para estabele~
cimento ftnanccíros, estabeleCe normas para constitUíÇâO
e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilàncía e de transporte de valores e dá
outras providências.
De acordo com a Exposição de Motivos do Serihor
Ministro da Justiça lbrahim Abi-Ackel, a apresentação
do projeto deve-se aos estudos já feitos sobre a matéria,
tanto no âmbito do Poder Executivo como no do Legislativo, de forma a atender à realidade a tua[ e preservar a
segurança nacional.
Em parte da Exposição de MotiYos, a seguir transcrita, o Senhor Ministro especifica a sistemática adotadã
com o intuito precípuo de atender aos objetivos antes referidos:
"A segurança das instituições financeiras -é t:rata-da no projeLo a_ nível nacional, atribuindo-se ao
Bam::o Central a competência da fiscalização do
cumprimento das disposições sobre a matéria, referente U segurança interna.
No interes,se da segurança nacional,_o projeto
restringe às empresas brasileiras o exercício da utividade de Yigilância e de transporte de valores, assim
como defere a sua fisc_alizaciio ao Ministéiro da Jus_tiça, a quem compete a matéria de segurança interna, no âmbito nacional.
Como condição essencial ao aprimoramento da
atiYidade, cujo exercício sem a devida qualificação
profissional constitui ameaça à segurança pública, o
projeto define a situação jurídica do vigilante, ou seja, do '"profissionul de vigilância e do transporte de
valores", em empresas privadas, bem como seus direitos e os requisitos para sua admissão, para que a
ativídadc se exerçii dentro de desejável qualificação
técnica.
Para evitar que o Ministério da Justiça centralize
a atividade fiscal sobre as empresus de vigilância e
de transprote de valores em todo o território nil.cional, cuidou o Projeto de possibilitar a celebração de
convênios com us: Secretarias .de Segurança Pública
das unidades da Federação, para as atribuições previstas no artigo 20 da prOPOsiÇão."
A matéria mereceu um::~ Emenda Substitutiva do Senador Roberto Saturnino, no sentido maJor de não deferir às empresas locudoras de mão-de-obra, mesmo genuinamente nacionais, _a_ vigilância ostensiva e O transporte
de valores que, antes e acima de tudo, interessam, dir"elamen1.e aõs-esiabe!ecimentos 6nanceiros-. O teor àaiu-stificativa do ílustre Senador, é o seguiríte:
"De fato, as empresas que operam no setor seja como iritCrmediârias, seja como locadáras diminuíram sensivelmente o poder de barganha de
várias categorias profissionais, especialmente vigilantes e reduziram o vínculo empregatício, estimulando e fortalecendo a burla ao Direito do Trabalho. E tudo porque a legislação vigente é explicitamente falha e impregnada de equívocos palmares.
Na verdade, com raras e honrosas exceções, essas
organizaçàes constituem, hoje, poderosos instrumentos de exploração do homem, atropelando e ferindo direitos constitucionalmente assegurados ao
trabalhador.''
Sem- embargo, a proposição ê oportuna na medida em
que decorre de uma realidade atual, não se tratando de_
uma imposição de cima para baixo.

DIÁRKl DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

As atividades de Segurança de entidades e transportes
de valores é o resultado não de tima ingerência do ~sta
do, mas das necessidades reclanladas pelos Próprios
agentes econômicos envolvidos.
Pretende o Estado, upenas, disciplinar e aprimomr tais
atividades, resguardundo o mercado aos empres-ãrios na--:__ -cronãis, reconhecenao, ·tegã.lmete, a pi-ofiSsão de v"igílante, em busca de uma convivência justa e produtiva entre
os agentes interessados.
Qundo à Emenda do Senador Roberto Saturnino, o
seu mérito, a nosso ver, foge ao alcance desta Comissão,
por envolver aspectos inerentes ao Direito do Trabalho,
fundamentUda, indi..tsive, em base filosófica relativã à exploração do homem pelas empresas.
Não cabe, neste exame, questionar a presumida burla
ao direito do trabalhador nem ao sistema capitalista,
mas a conveniência do projeto em atender às aspirações
há muito requeridas e aguardadas pelas empresas, vigilantes e Governo.
Nesse sentido, somos pela aprovação do Projeto de
Le:i du Câmara n~ 62/82, e pela rejeição da Emenda apresentada.
~ai<~ d~~Comissões, 26 de maio de 19~}. - R~berto
Campos, Presidente - João Castelo, Relator - Jorge
Kalumt•- José Fragclli- Benedito Ferreira- Lomanto
Junior.
O SR. PRESIOENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre u mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
!9-Se_cretárlo.

São lido.:; os

~eguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 109, DE 1983

faCulta ao USuário de se~\'ÍÇQ de telefonia requerer
a instalação de aparelho medidor de impulsos e dá outra~ pro\·id&ncias.
O Congresso Naciunal decreta:

Ar1. [9 O usuário de serviço telefônfC(úlljeito ao pa~
gamento de uma tarifa extraordinária em razão da intens-ídade do uso da linha pOderá solicitai--a inStalaÇão de
aparelho que registre os impulsos correspondentes.
Parágrafo único. O aparelho referido no caput iodependerá do sistema de controle interno mantido pela empresa concessionária do serviço.
Art. 29 Nenhuma contraprest<Jçào adicional ou taxa
extm poderá ser cobrada pela ínstalação ou manulenção
do aparelho medidor de impulsos.
Art. 39 A vedficução da regularidade da _conta telef~nica apresentada pela concessionária do serviço _serâ
sempre gratuita.
Parágrafo único. As informações o!.!_ escjareçimentos
solicitados pelo usuário serão fornecidos antes da data
do vencimento _da conta. Caso isto seja impossível por
motiYOS administrativos, fica-automaticamente suspensa
a exigibílidade do crédito até 5 (cinco) dias após a apresentação da resposta.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

..cação.

Maio de 1983

(quatro) minutos cada. As demais pa-;sam a ser cobradas
à razão de uma tarifa fixada pelos órgãos competentes
por cada "impulso" execedente registrado no sistema de
controle du empresa.
Qualquer sistema de aferição, mecânico ou eletrônico,
por mais sofiStffiC~ldo que seja, comporta a possibitídade
de erro. São -inúmeras as reclamações dos usuârios do
sistema de telefoflia no que concerne a cobrança de supostos impulsos excedentes. Lamentavelmente, não dispõem eles de um meio eficaz e seguro paTa verificar averacidade do _alegado pela empresa.
Entendemos necessário fornecer ao assinante elementós que o ha6ililein a acompanhar a evolução do respectivo débito. Desta forma estar-se--ía ao mesmo tempo
evitando redu mações infundadas e criando um mecanismo de controle recíproco. Parece que a única forma de
alcançar tal resultado é facultando ao interessado solicitar a instalação de um medidor de impulsos junto ao
aparelho telefônico. Considerando que a medida sereYeste de natureza complementar aos serviços prestados,
julgamos dispensável a cobrança de quantia adicional.
Constit-ui princípio elementar do trato comercial
facult:u-se ao devedor a obtenção de todos os esclarecimentos desejados rebtivo~ à importância cobrada. _
Quem paga deYe saber porque o faz. Não obstante o custum e consagrado, algumas empresas resolveram, unila~
teralinei1te, inverter posições. Assim é que, partindo do
princípio de que as contas apresentadas merecem "fé
pública", encaram toda reclamação ou pedido de verificação como extravagante, arrogando-se, por isto, o direito de cobrar uma taxa extra nestes cas_os. O preceito
contido no artigo" J9 do projeto em questão visa coibir
esta prática nociYa.
A liberdade excessiva outorgada à administração indireta rev:elou-se inadequada e imprópria. Os órgãos prestadores de serviço público devem permJ.necer sob o rfgido e estrito controle do poder político de ~orte qui não
se transformem em entes__autônomos, dotados de interesses- próprios, incompatíveis com as necessidades sociais
que visam atender.
Sala_ das Sessõ_es_, 30 de maio de 1983. -Itamar francO. (_Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de
Transportes, Comunicaç~es e Obras Públicas.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 110, DE !983
·~Acrescenta dispositim à Lei n~' 4.266, de 3 de outubro de 1963, que instituiu o salário-família do trabalhador.''

O CongresSo Nacional decreta:
Art. I~"

~acrescentado

ao art._ 4_1' da Lei nY 4.266, de

3 de outubro de 1963, o seguinte§ 59;

"§ 59- Quando o trabalhador perceber mais de
três (3) salários mínimos regionais, as quantias de
salãrio-falTiília que receber serão depositadas diretamente pelo empregador em cadernetas de poupança, em nome dos filhos, permitida a respectiva
movimentação somente após a maioridade dos beneficiários."

Art. 59 São revogadas as disposições em contrário.
JUSTIFICAÇÃO

As concessionárias de serviço telefónico vêm implantando nos grandes centros urbanos um novo sistema de
remuneração pelos serviços prestados. As ligações locais,
segundo o critério tradicioilal, C"ram franqueaOas ílimitadamente aos usuários _tanto em matéria de tempo quanto
no que concerne o número de chamadas. Com a inovação, compreende:se incluído no preço da "assinatura
báslca"- <ipenas as comunicações locais não excedentes de
90 (noventa) por mês e desde que nãO- ultrapassando 4

Art. 2Q Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Embora disciplinaâo em lei extravagante da LOPS, o
salárlo-família tem carâter nitidamente previdenciârio.
Tanto que está previsto expressamente no art. 22, I,
"h", da dita Legislação previdenciária (Lei n9 3.807, de
26~de agosto -de 1960), como uma das prestações asseguradas a seus filiados.

DI~RJO DO CONGRESSO NACIONA,L(Seção II)
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Assim, não deve ser permitido que o "quantum" a ele
correspondente seja confundido _com salário, remuneração do trabalhador e, como tal dissipado a cada rece-

bimento.

Quer o nosso projeto, Por isto mesmo, que as quotas
de salário-família, quando os salários forem superiores a
3 mínimos ·regionais, sejam depositadas em cadernetas
de poupança, em nome dos.filhos do trabalhador, permitida a sua movimentação sotnente-ãpóS a maioridade. Só
assim o salário-família terá restabelecida a sua finalidade
previdenciária.

Sala das Sessões, 30 de ni.iiO

de "!98":3:"--NeJsOn C:ar-

nciro.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 4.266- DE 3 DE OUTUBRO DE !963
I11stitui o salário-família do Trabalhador e dá outras pro~·idências.

Art. 4~' O pagamento das quotas do salário-família
será feito pelaS próprias 6mpresas, mensalmente, aos
seus empregados, juntamente com o d~ respectivo salário, nos têrmos do artigo 29.
§ 19 Quando os pagamentos forem semanais ou por
outros períodos, as quotas serão pagas juntamente com
o último relativo ao mês.
§ 29 Para efeito do pagamento das quotas, exigirão
as empresas, dos empregados, as certidões de nascimento
dos filhos, que a isto os habilitam.
§ 39 As certidões expedidas para os fins do§ 29 deste
artigo são isentas de sêlo, taxas ou emolumeritos de qualquer espêcie, assim como o reconhecimento de firmas a
elas referente, quando necessário.
§ 4~' Dos pagamentos de quotas feitos, guardarão as
empresas os respectivos comprovantes, bem como as certidões, para o efeito da fiscãfízação dos institutos, no tocante ao reembolso a que se refere o art. 59.

(Às Comissões de Constituicdo e Justlca e de Legislação Social.}

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. l'i'Secretãrio.
f:. lida a seguínte
Em 30_ de maio de 1983
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de
acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa,
a partir do dia 30 de maio corrente, para breve viagem ao
estrangeiro, em caráter particular.
Atenciosas saudações. - Luiz Viana Filho.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A comunicação lida vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Aloysio Cha-

ves.
O SR. ALOYSIO CHAVES- .(Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. 'senadores:
Como Senador peio Estado do Parã~-Cumpro o dever
indeclinâvel de fazer um registro especial, hoje, a respeito do centenárJo de nascimento que transCorrerá no próximo dia dois de junho, de um grande Professor e Cien~
tista paraense, Dr. Jayme Aben-Athar.
Entre as inúmeras atribuições que cabem a esta Casa,
entre as quais podem umas sobrepor-se em prioridade
sobre outras, porém nenhuma pode capitular-se de de-

simportante, está, sem dúvida alguma, a_ de permanecer
atenta a datas que marquem algum evento de interesses
pam a própria história do P?-íS, cuja memória temo_s o
dever de cultivar e preservar.
A História, meus senhores, não se tece apenas de fatos, mas se corporifica em pessoas, cuja atuação e cujo
exemplo são propostos à posterioridade como Um ponto
de referência ri.a evolução da ciência, no desenvolvimen:
to das artes, no progresso social e econômico, e nas diretrizes que as gerações sucessivas vão imprimindo ao destin-o aa Pátria.
Hoje, desej~ registrar a data do centenário de nascimento de um homem que, no Parâ, se destacou não apenas na cãtedra que ocupou, acumulando durante décadas o ensino da Anatomia Patológica com o de Histologia, mas sobretudo no perfeito desempenho que incarnou como cientista _prestigioso e prestigiado, cujo nome
se projetou fora de Belém como o mais conhecido e competente pesquisador de sua área.
Trat:He do ilustre mestre de muitas gerações- Prof.
Jayme Aben-Athar- do qual se celebra o centenário no
próximo dia 2 de junho, com solenidades acadêmicas já
programadas pela Universidade Federal do Pará, em
memória de seu nome e em justa homenagem aos serviços que prestou à ciência médica do Brasil.
As suas qualidades como didata foram ofuscadas pela
sua atuação como cientista, voltado à pesquisa, com o
méritO áe -rllU.iia:S deScobertas originais e significativas
para o seu tempo. Após sua morte, os seus inúmeros trabalhos foram reunidos e publicados na coletânea intitulada "ln Memoriam de Jayme AbenMAthar",
constituindo-se hoje uma raridáde bibliográfica, cujo
manuseiO, entretanto, continua sendo de alto interesse
para o conhecimento da evolução da ciência, na região
amazônica, na ~rimeira metade do _século.
Sempre cercado pelo respeito de seus alunos e de seus
companheiros de trabalho, encarnando a figura do clínico_ geral daquela época, cuja atuação entre a população
mã.is carente é ainda lembrada com saudade, Jayme
Aben-Athar teve sempre a preocupação senão de fazer
escola ao menos de: assegurar a continuidade de seu trabalho científico, escolhendo entre seus melhores discfpulos aqueles a quem a permitia uma participação mais direta na cotidianidade de seu laboratório e aos quais
transmitia, juntamente com a experiência do seu saber, o
amor ao estudo e à pesquisa, cuja auséncia não se compade_ce com a sobrevivência da instituição universitária.
- Um desses discípulos, o Prof. Monteiro Leite, hoje um
dos nomes mais respeitados no quadro docente da Universidade, dá testemunho do valor e do sentido da obra
de Aben-Athar, quando relata: "o que de mais admirável
cerca a personalidade do Professor é veríficar como tudo
--aQUilO que fez em vida foi coerente e programado no senti~~_ do bem comum" ...No campo da investigação
cientifica ninguém o ultrapassou na época; foi pioneiro e
fértil, sempre visando descobertas ou aplicando métodos
que atingissem a coletividade; de seus estudos resultou
pela primeira vez a evidência de que os bacilos da lepra
não só eram eliminados pelos dejetos dos docentes,
como ttnham nestes, excelente meio de cultivo, assunto
de _comentada Nata Prévia que lhe valeu citações na literatura européia e renome internacional".
Tal é a dimensão e a amplitude do trabalho desse notável cientista, que honrou as melhores tradições acadêmicas brasileira e cujo exemplo, com este registra:, é propoSto às Iiovas geraçõ"Cs_ universitárias deste País. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presiden-te, Srs. Senadores: os pequenos
produtores rurais que se dedicam ã.o cultivo-do maracujá, em Sergipe, estão atravessando, no momento, sérias
dificuldades de ordem financeira, impossibilitando-os de
atender aos compromissos assumidos.
A crise que os atinge decorre do aviltamento do preço
do produto, da retração dos mercados int~rnacjonais
consumidores, e, no_ mercado interno, de uma constelação de fatores adversos, de ordem conjuntural, consubstanciados nos custos dos insumos, nas dificuldades
de obtenção de créditos e financiamentos em melhores
condiçõeS.
Esse conjunto de circunstâncias desfavoráveis está
ameaçando a continuidade das culturas, encontrando-se
os cultivadores de maracujá ameaçados de execução dos
débitos que assumiram nos bancos.
Sobre o assunto, lamento bastante não me ter sido
possível estar presente no plenário, no último dia 26, no
momento em que o eminente Senador Passos Pôrto, proferiu oportuno discursO, focaliz-ando os aspectos mais
importantes do problema e encaminhando_ as sugestões
dos cultivadores do maracujá.
Desejaria, então, levar-lhe o meu apoio às suas considerações, bem como, manifestar a minha solidariedade
às conclusões do_ seu pronunciamento.
Desejo, porém, esclarecer que, no dia 11 de maio, em
companhia do Senador Passos Pôrto, dos Deputados
Hélio Dantas, Francisco Rollemberg e Adroaldo CampoS estivemos no Banco do Brasil, com o Diretor Aléssio
Vaz Primo, da Carteira de Crédito Agrícola, tratando do
assunto, ocasião em que solicitamos as providências necessárias..
O Sr. Passos __Pôrto -

Permite V. Ex• um aparte?

q

SR. LOURIVAL BAPTISTA- Concedo o aparte
ao nobre Senador Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Lourival Baptista, agradeço a V. Ex• essa colaboração oportuna que
traz, reforçando aquele discurso que pronunciamos na
semana passada. Realmente a situação dos produtores
de maracujá é dificil e não é só no nosso Estado, em que
pese sermos o maior produtor do País. Veja V. Ex• que
na região de Araguari, no Estado de Minas Gerais, a situação é idêntica, talvez seja até pior do que a nossa,
porque os produtores de maracujá dessa região_ mineira
levaram toda a sua produção e a derramaram em frente
da Agência do Banco do Brasil, visto a insolvência dos
seus débitos, em face da retração tanto do mercado internacional como do mercado interno. Após as providências que tomamos junto ao Dr. Aléssio Vaz Priffio, por
sugestão do Sr. Governador João Alves Filho, esteve lá
em nosso Estado o representante do Banco Central, que
entrou em entendimentos com os pequenos produtores
de maracujá. Outras providências complementares, além
da moratória, estão sendo tomadas, visando resguardar
esta cultura, que já se estendeu também pelo interior da
Bahia, na região limítrofe com o nosso Estado, que também enfrenta o mesmo problema. Tenho certeza de que
o nobre Senador Jutahy Magalhães, aqui presente, está
solidário conosco, nessas providências que sei que estã
tomando em- -defesa desSa cultura nova, mas da maior
importância para a economia da nossa região.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a
V. Ex~. emine~te Senador Passos Pôrto. Não poderia
deixar de citar V. Ex•. Como disse, senti não estar presente quando aqui fez seu pronunciamento na última
.quinta-feira. Logo após nossa visita ao Banco do Brasil,
QU<!ndo lá fomos~com os Deputados Adroaldo Campos,
Francisco Rollemberg e Hélio Dantas, no último dia ll
de maio, viajei dias depois para o exterior, na volta, era
meu desejo fazer um pronunciamento a respeito. Soube
depois que V. Ex' já se havia manifestado, e eu não poderia deixar de salientar os conceitos que aqui emitlu e as
providências sugeridas.
O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex• permite um aparte?
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O SR. WURIV AL BAPTISTA- Com prazer, nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- V.

Ex~

e o Senador Passos

Pôrto, como bons vizinhos que são, estão não apenas defendendo os interesses sergipanos como também os inte-

resses baianos. V. Ex•s sabem, mais do que eu, dos
problemas que enfrentam aqueles que acreditaram na
cultura do maracujá, aqueles que se viram incentivados a
produzir cada vez mais, certos de que tinham mercado
apropriado e um mercado que a qualquer momento poderia absorver o seu produto. Estamos vendo que isso
não ocorreu, o que demonstra que, mais do que pôr crédito, temos de nos bater, sempre, por preços justos para
aqueles que produzem. Este é o apelo que faço a V. Ex•,
que defenda sempre os interesses sergipanos, quando estes estão sempre ao lado dos interesses baianos, como
bons vizinhos que somos.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V.

Ex•, nobre Senador- Jutah-y Mãgalhães, pelo seu aparte,
que muito enriquece o meu pronunciamento. Para nós
não exist~ fronteira entreBaJlla e Sergipe, não sabemos
onde começa Sergipe e onde termina a Bahia. Or.B:ulhome de ter sempre, nesta Casa, inVariavelmente o apoio e
a solidariedade dos eminentes Senadores baianos, todas
as vezes que ocupo esta tribuna, na defesa dos interesses
do meu Estado.
Sr. Presidente, esse ilustre Diretor do Banco do Brasil,
o Dr. Aléssio Vaz Prímo afirmou-nos, então, que-irí~úiu
torizar a prorrogação do pagamento das dívidas dos
plantadores de maracujá, sugerindo, além disso, outras
medidas adicionais.
No mesmo dia, telegrafei ao Prefeito de Lagarto, Artur de Oliveira Reis, comunicando-lhe da nOSsã ida- ao
Banco do Brasil em Brasilia, pois ele me havia telegrafado comunicando a ocorrência e soHcitando providências.
O Deputado Hélio Dantas, que viajou para Ai-aCaju
no dia seguinte, ficou de comunicar aos interessados os
resultados do trabalho levado a efeito pelos mencionados parlamentares.
Acredito que o Banco do Brasil, dando cumprimento
às providências autorizadas por aquele seu operoso Diretar, atenderá às justas reivindicações dos lavradores de
maracujá do meu Estado.
Os representantes de Sergipe, -n-as duas Casas do_Congresso Nacional, mantêm-se atentos e vigilantes, acompanhando o andamento das medidas solicitadas, tendo
em vista a definitiva erradicação das dificuldades conjunturais que obstaculizam a cultura do maracujá, cuja
participação, na economia global do EStado, vem adquirindo razoáveis propo(-ções como atividade geradora de
rendas e empregos nas zonas rurais.
Desejo também acentuar que o Governador João Alves Filho esteve em Brasília tratando do assunto junto
aos órgãos federais, e, no- Banco Central, esteve com o
Diretor da sua Carteira de Crédito Agrícola, Dr. Kleber
de Castro, que ficou de enviar correspondência para todos os Bancos que atuam na área, autorizando a prorrogação das dívidas, assim como a ida de um seu representante a Sergipe para ver "in loco" a assunto.
Ressalto, também, o interesse demonstrado pelo Secretário da Agricultura, Dr. Edmilson Machado de Almeida, que me enviou um substancial relatório.
O Sr. Gabriel Hermes- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muito prazer, eminente Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes -- Nobre Senador, não tive
oportunidade de ouvir todo o discurso de V. Ex•, mas,
da parte que ouvi, V. Ex~ se refere à cultura do maracujá.
Essa foi uma das_ culturas muito intensificadas no meu
Estado, o Pará, aliás, demais intensificada, princíPalmente pela grande colónia japoitesa qúe ãli se encontra.
No início, c_om a cobertura aparentemente de bancos,
dos Ministérios, dos órgãos federais, foi grãride a nossa
produção. Iniciamos a exportação, em grande escala in-

clusive, do produto semi-industrializado. Devo dizer a
V. Ex' que em determinado momento, e faço isto como
uma colaboração, faltou esse apoio e o preço caiu assustadoramente. Hoje, é uma cultura abandonada, deixando apenas tristeza naquela gente operosa da região, nos
lavradores com idade já bastante avançada, japoneses, e
os nacionais que a eles se uniram para explorar essa cultura. Dou este aparte apenas para que V. Ex• anote, e relate esta situação no seu Estado. Realmente, o mercado é
grande. O apoio inicial a essa cultura foi aparente no
meu Estado. Depois veio o desencanto, que eu espero
não ocorra no brilhante e tão operoso Estado de V. Ex•

O SR. WURIVAL BAPTISTA- Muito obrigado a
V. Ex•, eminente Senador Gabriel Hermes, por esse de-

poimento que dá a respeito da cultura do maracujá no
seu Estado. Ê com tristeza que ouvimOS o que V. Ex•
acabou de falar, e, praza aos céus, que nada disso venha
acontecer em Sergipe, que precisa do amparo do poder
público, nesta hora em que o maracujá está em Crise.
Espero, eminente Senador Gabriel Hermes, que não
aconteçam no meu Estado, os episódios verificados no
Pará.
Sr. Presidente, solicito que seja incorporado a este
pronunciamento o telegrama que recebi do Prefeito de
Lagarto, Artur de Oliveira Reis.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
-Telegrama
Senador Lourival Baptista
Brasnia(DF
Recorremos V. Ex~ em nome agricultores lagartenses
face situação penúria que passam os cultivadores maracujah pt Tendo visto que quando do plantio houve inúmeros incentivos vg chegada hora safra vg preços quilo
cinco cruzeiros maracujah et cem cruzeiros fumo vg
tornam-se insustentáveis para lavradores vg bancos
ameaçam executar débitos deixando agricultores atônitos vg sol[citamos urgentes providências afim minorar situação desesperadora todo povo agrícola Lagarto Estado Sergipe
Cordiais saudações
Artur -de Oliveira Reis PÍ'efeito Municipal

o·sR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)-Concedo a
palavra ao nobre Senador Passos Põrto.
O SR. PASSOS PóRTO _(Pronuncia o seguinte discurso. Sem r~visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria Sr. Presidente d-e ouvir, hoje, os aplausos da
representação do Nordeste nesta Casa em favor, isto
sim, do grande projeto que vai ser feito para-a redenção
da nossa regiãO nOrdestina.
Sr. Presidente, na última reunião do Conselho Delibe-rativo da SUDENE, os governadores e os participantes
daquele sodalício ouviram a exposição do Oiretor do
Departamento Nacional de Obras de Saneamento, engenheiro José Reinaldo de Carneiro Tavares, a respeito do
projeto de transposição das águas do rio São Francisco,
para a perenização dos rios do Nordeste, ensejando com
isto a irrigação de cerca de SOO Inil hectares do nosso
semi-árido. Esse projeto, Sr. Presidente, é o que hã de
mais importanle este ano em planejamento para o desenvolvimento econômico, para a resistência às secas e para
a solução em definitivo do problema dO N()ideste.
Não valeram, ao longo destes anos, Sr. Presidente, as
medidas paliativas, a retór(ca, os apelos e as lamúrias tã9
combatidas por nós aqui neste plenário ao longo do tempo, porque esse projeto, sim, é o velho sonho da engenha-ria brasileira, lançado há mais de 50 anos, e que teve
a sua inspiração maior no engenheiro baiano Geraldo
Rocha, que através do seu livro "Rio Sãó- Fianci~co"
projetava, há mais de 40 anos, o aproveitamento daquela
descarga do maior rio da região, para servir não só à perenização dos_ rios intermitentes da área, mas, sobretudo,
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para fornecer recursos hídricos ao seu desenvolvimento
industrial, à sua agricultura e à sua pecuária.
GOstaria, Sr. -Presidente, de transcrever aqui o que
constou na imprensa do País a respeito do referido proje-

to.
"Em sua exposição, o engenheiro, José Reinaldo
disse que o _excedente__de água do_ "Velho Chico" é
calculado em 80 bilhões de metros cúbicos que, entre novembro e abril provocam inundações às suas
margens, somente não invadindo as áreas urbanas
devido às obras de proteção construídas pelo Ministério do Interior. A idéia, portanto, é transformar o
que o hoje significa prejuízos num beneficio que, entre outras coisas, de~erá proporcionar 2,4 milhões
de empregos, irrigando 800 mil hectares de terras e
perenizando diversos rios do semi-ârido nordestino.
A área a ser irrigada, representando um incremento de 440% em relação ao , potencial atual,
abrangerá 400 mil hectares do Piauí, 200 mil do
Ceará, 50 mil de Pernambuco, 80 mil do Rio Gran·
de do Norte e 50 mil da Paraíba. Pretende-se recalcar 12% da descarga do rio (300 m 1fseg) através de
quatro elevatórios e de uma rede de mais de dois mil
quilômetros, constituída, basicamente, de calhas,
naturais _de rios e riachos. Para tal, será necessário
construir somente 350 km de obras, além de canais e
8,5 km de túneis.
José Reinaldo destacou que, além da geração de
1,6 milhão de empregos direitos e 800 mil indiretos,
o projeto trará benefícios como o desenvolvimento
da agroindústria, do setor de serviços e da pesca,
abastecimento urbano e industrial, o aumento daresistência às secas, a melhoria dos padrões sanitários
e alimentares. A diminuição dos fluxos, migratórios, e o aumento e melhor distribuição das rendas.
O rio São Francisco, Sr. Presidente, conforme
lembrou o Diretor-Geral do DNOS, leva águas da
região única de Minas Gerais para o semi-árido,
constituindo a grande fonte de água doce daquela
região, imune aos problemas da seca e capaz de tornar produtivos, com uma pequena fração de suas águas, expressivo potenciál de terras irrigáveis de excelente qualidade nas bacias dos rios Brigida, Terra
Nova, Pajeú, Jaguaripe, Piranhas e Apodi, justamente no epicentro das secas.
As águas s_erão captadas nas proximidades da cidade da Cabrobó (Pernambuco) e, com a utilização
de quatro estações de bombeamento, serão recalcados 300 m'jseg. para um sistema de pequenas barragens interligados por canais, até alcançarem a bacia
do rio Jaguaribe, na divisa.dos Estados de Pernambuco e Ceará."
O Sr. Murilo Badaró- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. PASSOS PÓRTO- Com muita honra, nobre
Senador Murilo Badaró.
O Sr. Murilo Badaró- Ainda que nós, de Minas Gerais, não sejamos, caracterizadamente, uma região nordestina, o Polígono das Secas acabou por atingir cerca de
42 municípios na âreã mineira. E, realmente, eu tive
oportunidade de ler as explicações técnicas desse projeto
e fiquei fascinado por ele porque é uma coisa revolucionária e acredito até que esteja um pouco além da capacidade de a Nação realizá-lo agora, nesta conjuntura, ainda que a relação custo/beneficio seja muito favorável.
Mas, estive lembrando, enquanto V. Ex~ lia, do relatório
que aquela missão de Israel fez, alguns anos atrás, sobre
-a SUDENE, cheftada por um técnico chamado Raanam
Weítz. E esse técnico -Senador Virgflio Távora, V. Ex•
deve conhecer esse relatório - colocava no centro de
gravidade do problema nord~tino duas questões: o
problerria fu-ndiáriO e ci problema do aproveitamento das
águas subterrâneas que, na opinião dele, eram capazes
de resolver todos os problemas do Nordeste árido e do
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Nordeste semiárido. Então, pergunto, a V. Ex•, nós que
temos visto, por exemplo, a incllpacidade governamental
de resolver um problema simpl~. que é o peixamento

das grandes represas do São Francisco, peixamento este
que daria para alimentar as populações concentradas
nos grandes centros urbanos, a custos extremamente ba~
ratos e com altas taxas de proteínas, eu pergunto se seria
razoável fazer um investimeÍlto dessa natureza, desse
porte, desse vulto, ainda que os resultados sejam tão pro-

missares quanto V, Ex• assinala? Não seria mais razoável tentar eliminar os pontos de estrangulamento, já

identificados por vârios e vários relatórios, que estão aí
enchendo as bibliotecas e as prateleiras das estantes da
custosa tecnocracia brasileira?
O SR. PASSOS PÕRTO - Vou responder a V. Ex•
com muita facilidade: para esse projeto está previsto um
custo de l bilhão de dólares. Veja V. Ex.•, 1 -bilhão de
dólares é o custo do projeto ao longo de 40 anos de execução, que eu estou achando muito. Se ele tivesse sido
feito a partir, por exemplo, de 1930, que foi quando veio
a seca mais grave, hoje nós já teríamos os benefícios e
não estaríamos gastando muito mais com verbas de
. emergência, estas sinl, de cUsto social irrlPortante, mas de
custo econ6mico zero.
Veja que V. Ex• se surpreende com ·a despesa de 1 bi·
!hão de dólares para resolver os problemas que ao longo
dos séculos vêm pesando, onerando a economia brasilei·
ra. No entanto, nóS, ao longo destes 20 anos, gastamos
50 bilhões de dólares só com a indústria de bens de capi·
tal para equipar a industrialização do Sul do País,
Então veja V, -Ex• 'que riós, com I bilhão de dólares, ao
longo de 40 anos, poderemos resolver um problema que
nos custa muito mais do que nos custou, por exemplo, a
indústria de bens de capital no BrasiÍ, que está em cerca
de 50 bilhões, indispensável ao nosso desenvolvimento,
mas que não resolveu o problema social brasileiro, pelo
contrário, agravou a nossa dívida externa e com outras
repercussões de natureza financeira.

O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PASSOS PÓRTO Virgílio Távora.

Ouço o nobre Senador

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, não como
Vice-Lider do Governo, mas como representante nordestino, vaino~nos permitir- fazer uma análise desse projeto;
análise técnica, nada de paixão colocada na apreciação
que desta tribuna será lançada. Uma dúvida que nos assalta, conhecendo o espírito latino, pode ser traduzida
numa simples pergunta. O nosso desejo, a nossa ânsia
das obras de_engenharia - e V. Ex• sabe qual é a minha
profissão- não irá prejudicar a finalidade do projeto,
que é, enfim, a irrigação?- íeffios muitas dúvidas a esse
respeito, eminente Senador. Drôs, à época, recordamonos quando iniciamos cã.rreira política, nos anos de 50,
já se vai muito tempo, seria a iedenção _do Nordeste, seria a redenção do Ceará. Mister se tornaria que se
pinçasse, em frase até poética, o Jagu8.ribC-COill a pinça
hemostática, a fim de que o sangue da terra cearense não
escorresse para o mar. Muito bonito. Orós foi feito,
construído pelo Presidente Juscelino Kubitschek, numa
prova, aliás, diga-se, em seU-ãOolio, de uma absoluta e
inabalável vontade, já que a- ve:z primeira da tentaf.íva
acabou numa tragédia que todos nós conhecemos. Muito bem! Dezoito anos se passaram até que assumimos o
Governo, pela segunda vez, e graças ao apoio qüe o atual
Ministro do Interior deu ao Governador do Estado, foi
possível colocar nesse açude, que estava lá esses anos to·
dos, parado, como o Banabuiu, o segundo grande açude
do Nordeste, umas válvulas que têm o nome muito bonito - válvulas dispersaras - só pelo jato disperso que
sai, mas, no fim, é uma torneira de tamanho gigante que

a

regula a saída d'água para se poder fazer a irrigaçãO privatizada, ao longo desse rio. Eu tenho muito receio que
esse projeto - e vai ser uma daquelas advertências que
vamos fazer - não nos empolguemos muito com as
obras de engenharia, porqu-e o projeto, realmente, em
termos de engenharia, é um desafio à nossa capacidade
técnica, mas aquela atívidade-fim, que é a irrigação, a
exemplo do que nós vemos, quando a água também passa pelas margens do São Francisco, que tão bem V. Ex'
conhece, principalmente no seu médio, na região --do
semi-ãrido, seja relegada a último plano, e, no fim, aqui~-10 para o -qual fol conStruído toda essã- vasta concepção
.de engenharia- que é muito_bonita, entre parênteses,
~arriaS Procurar analisá-la quase como um divertimento
técnico perante o Plenário deste Senado- não fique sacrificado. Era esta a advertência -que desde já fazemos.
Não vamoS repetir o que foi feito no OrOs, -no Banabuíu,
o que foi feito no Piranhas e no próprio Arara, que aqui
os Senadores_ nordestinos tão bem conhecem. Permitame q aparte porcjue justamente achamos que é um dos
projetas que realmente honram a engenharia brasileira e
deve ser feito, mas que não nos detenhamos tanto na
parte monumentaiista, esq1,1ecendo__os fins a que se destina esse projeto .
O SR. PASSOS PÔRTO- Veja V. Ex' que uma das
raízes da crise nordestina é esse desânimo, esta descrença. V. Ex• acabou de dizer que Orós passou realmente ...

O Sr. Virgílio Távora - Não, não é o desânimo, é
uma advertência. Nós dissemos que fomos a favor do
projeto. Agora, desde já, a advertência- permita-me in_Jerromper- para que não se repita só aquela fase mooumentalista. porque, caro colega, eu sou um apaixonado por irrigação e vi os resultados dessa seca horrorosa
que havia. O Rio Grande do Norte recebia feijão veide
do Ceará, pela parte de irrigação privatizada, inicíátiva
privada, graças as atividades reati:?adas no vale do mesmo nome, no Vale do Jaguaribe. Esta é a fmalidade.
Para isto é que tudo deve ser feito, justamente a parte de
irrigaÇão, a paite menos momUmental da obra. A parte
prática, não é só nesse caso, como em todos os outros, é
aquela que é menos cuidada, mas é dessa que nós precisamos.
O SR. PASSOS PORTO- Mas, veja V. Ex', mesmo
que não seja feita a irrigação, só o fato de perenizar esses
rios do Nordeste, só o acúmulo de ãguas atravês dessas
barragens sucessivas que vão ser feitas para que esses
rios, que são, durante grande período do ano, secos, só o
fato de haver disponibilidade de_água para o abastecimento industrial, para o abastecimento urbano, só isso
se justificaria.
Eu devo, ainda, declarar a V.,Ex• que no meu Estado,
EStã"do de Alagoas, vizinho ao seu, h.á uns dez anos já
estamos fazerido isso. Evidentemente, que em escala me-_
nor. Nós já temos quatro adutoras no Estado, transport~ndo água que já está abastecendo vários municípios,
inclusive a capital. E todo o processo industrial no Estado, feito pelas subsidiárias da Petrobrãs, está recebendo
águas do São Francisco através dessa aduçào. Quer dizer
não há nada de novo na engenharia que vai ser feita em
Cabrobró, em Pernambuco, apenas são 3 bombas que
vão funcionar jogando dentro de uma calha para transportar para. o Vale do Cariri, para Banabuiú, para ir a
Orós e fechar O sisteina hídrico dessa região, inclusive,
Afrodi e outroS rios que são transversais ...

-o·

O Sr. Virgílio Távoia ___:Eminente Senador, permitame. Não paire no espírito de V. Ex~ a dúvida de que sejamos contra o projeto. Somos a favor do projeto. O que
estamos dizendo é que a parte monumentalista do projeto,- V. Ex• vai ver quando aquí nos detivermos nos detalhes - é uma obra que glorifica, honra a engenharia
brasileira. Porque não é tão simples como V. Ex.~ está
procurando ver, é uma obra de engenharia que honra o
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cidadão que estiver à frenie da sua execução. Mas nós
desejamos, e desejamos muito, é que a parte de engenharia da obra não sacrifique a outra parte, a parte fim, a
parte mais agronômica, a parte para o qual esse desvio
de rio e esse investimento colossal vão ser feitos. V. Ex•
fala em l bilhão de dólares! Eu disse ao José Reinaldo
que é o responsável, hoje, pelo DNOCS, autor do projeto, q}le ponha dinheiro nisso. Mas não é o pôr mais ou
menos dinheiro, é a visu.ii.Jização da obra; que se fizessem
as obras de engenharia e, paralelamente, fossem fazendo
as obras fms, para os quais ela se destina, isto ê, o apro~
veitamento desta água, a irrigação - para que não tenhamos outra obra como Orós, como Banabuiú, como
Araras, como Piranhas. V, Ex' está numa zona mais beneficiada não os cearenses, os rio-grandenses-do-norte,
que agora já têtU-]â Um gi-andÍ!- açude, o maior do Nordeste, o Armando Ribeiro Gonçalves, os paraibanos são
testemunhas do que estou dizendo, do que foi irrigado,
mercê daqueles grandes lagos de águas represadas. É
pouco em relação à capacidade que eles têm. f: para isto
que queremos chamar a atenção. Vamos fazer uma coisa
e paralelamente a outra.
O SR. PASSOS.I'ÓRTO .....:_Perfeito, é verdade. Daí o
por que tenho divergido dessas lamúrias, desses apelos
que aqui se fazem diariamente, em favor da Regíão,
quando realmente recursos tão ínfimos vão para o Nordeste. Mas, lamentavelmente, as obras prioritárias, as
obras básícas, aquelas indispensáveis ao desenvolvimento autônomo da região, são desviadas. Então, há palãcios bonitos, belíssimas repartições, grandes obras públicas em capitais, grandes obras de fachada, mas, aquelas
fundamentais são relegados, como essa complementação
do processo de irrigação, da açudagem do Nordeste, que
não é de hoje; é -antígi. oesde que começou o programa
do DNOCS, nO- NordeSte, Que se reclama contra a não
conclusão dos projetas. Houve um técnico, Guimarães
Duque, que foi o grande homem, o agrônomo-da região
semi·árida, que lutou durante anos, chefe dessas secções
complementares do DNOCS, pela conclusão fazendo canais de irrigação. éáiCule
Ex' que o DNOCS, atê hoje, e com toda essa sistemática, com toda essa propaganda que faz em torno dos programas de irrigação, na região, só tem, até hoje, 120.000 hectares irrigaâos,

v:

O Sr. Lourival Baptista -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PASSOS PÔRTO -Mas acolho, com muita
honra, o aparte de V Ex•, que é uma contribuição e, ê
sobretudo, uma advertência.
Concedo ao nobre Senador Lourival Baptista, o aparte solicitado.
L

O Sr. LouriVal Baptista - Eminente Senador Passos
-Pôrto, eu desejo me congratular com V. Ex~ por trazer
hoje, para o plenário, assunto tão relevante, esse projeto
que foi lançado pelo eminente Ministro Mário Andreazza, na última reunião da SUDENE. V. Ex', que é um conhecedor profundo dos problemas do Nordeste e também do nosso estado, bem sabe avaliar o que isso repre·
senta para a nossa região. E bem fez V. Ex• em dizer que
já temos adutoras no nosso estado, e a primeira, foi iniciada no meu governo. Assisti, em 1970, à água do rio
São Francisco jorrar em Amparo do São Francisco, município Sergipano, e depois, assistimos, no ano passado, a
água do São Francisco chegar a Aracaju. A água que bebemos hoje, na nossa capital, é do rio São Francisco. ta
única capital nordestina que tem a água do São Francisco, ·água que não vem só para essa capital, mas também
para vários municípioS sergipanos, como a da adutora
Sertan"eja, que foi ~nidada no nosso Governo. Desejaria
acrescentar que os planejamentos elaborados para exe-cução a curto, médio e longo prazos são válidos. Muito
estimaria que os piOjetOs do Ministro Mário Andreazza
fossem plenamente realizados. Isto é o essencial. Muitas
vezes alguns projetas são considerados mirabolantes,
mas, depois de executados, tornam-se aplaudidos pelos
benefícios deles decorrentes. Louvo V. Ex! pelo seu pro·
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nunciamento e também confio na exeqiiibHidide -desses
projetas.

O Sr. Murilo Badaró- Lembro que todas essas âguas
são mineiras e que as nascentes do São Francisco aridam
muito mal cuidadas,

O SR. PASSOS PÓRTO- Quero lembrar, sobretudo aos mais antigos, de que quando se falava, na d"écada
de40, na energia de Paulo Affoilso, ninguém no Nordeste acreditava. Todo mundo pensava que era um projeto
inviável, que era sonho de engenheiros que não tinham o
que fazer. No entanto, iniciado com Getúlio Vargas, foi
executado pelo Governo Outra - a criação da Companhia foi no Governo Outra- de uma maneira trarfqüi1a;
usou-se tecnologia importada, mas com técnicos brasileiros; crioU-se nova tecnologia de barragens no Brasil, que
não se conhecia. Através de Paulo Affonso, hoje somos
detentores desse know how, e o projeto da CHESF, que
parecia inviável, 30 anos depois todo o país está ditrificado com energia hidrelétrica, com projetos muito maiores, como Itaipú, que também era um sonho irreaJizâvel
no Governo João Goulart. Ele tentou iniciar o projeto,
não conseguiu, não havia possibilidade nem viabílídade
financeira...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
campainha.) - O tempo de V. Ex~ estâ por terminar,
nobre Senador Passos Pôrto.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

O que eu lamento ness.e projeto do DNOCS e que não
é novidade para os estudiosos da solução dos problemas
da seca no Nordeste, é que ele tardou, ele jâ foi muito re-

clamado, pois não é possível nobres Senadores, que o rio
São Francisco, com a descarga que tem anualmente atra~
vês das cheias cujas as águas saem de Minas Gerais e vão
para o mar, não sejam aproveitadas para o abastecimento e solução do problema da região que, coincidentemente, precisa de água. É um absurdo. Todos os pa(ses do
mundo, os países africanos, os países asiásticos, têm pro"
jetos desse tipo já em execução há muitos anos. Eu não
gostaria de fazer referência aos Estados Unidos, ao Tennesse nem mesmo à barraem de Assuan mas há trabalhos
que foram feitos por Israel, pelos Países Ârabes, não
propriamente às suas disponibilidades hídricas, sobretudo de água doce, o que é um privilégio no Nordeste,
onde o índice de salin"ização dos açudes inviabiliza a sua
construção, porque toda essa açudagem aqui referida,
depois se torna inviável, em virtude dos índices de salini·
zação da região, em que o problema dos poços artesianos também inviabilizam, porque são de água salgada.
Temos, anualmente, uma decarga de água doce vinda de
uma região fria, como é a de Minas Gerais, partindo da
Serra da Canastra; temos, portanto, todo ano, fluxos de
água doce que poderão ser canalizados para resolver o
problema de abastecimento de água da região.
O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. PASSOs-PORTO- Agradeço. Antes, no entanto, gostaria de ouvir, nobre Presidente, o Senador Jutahy Magalhães, que quer nos honrar com o seu aparte e,
logo após, ouvirei o nobre Senador Almir Pinto.

O SR. PASSOS PÔRTO- Ouço ainda o nobre Se~
nadar Almir Pinto, Sr. Preside11te, e, em seguida, con"
cluirei o meu discurso.

O Sr. Jutahy Magalhães- Quero apenas parabenizar
V. Ex•, nobre Senador Passos Pôrto, porque V. Ex~ está
tratando de um assunto da maior importância para a
nossa Região. E vê V. Ex~ que, quando se fala de Nordeste, aqui nesta .Casa, fica uma conVersa nossa do nosso
Partido. Mas, V. Ex~ sabe que é necessário sempre que
alguém acredite em plantar jacarandá, porque vai dar
tantos anos depois uma riqueza a mais para o País, uma
riqueza a mais para aquele que acreditou_ no futuro.
Mas, todos nós também temos que pensar, como bem
disseram os nobres Senadores Murilo Badaró e Virg1lio
Távora, temos que pensar no dia-a-dia, no atual, ao momento do hoje, agora, nas necessidades nordestinas que
estão _aí prementes, e na seca que está nos atingindo. Por
isso eu acredito no projeto, e acredito que tenhamos que
pensar nele, que tenhamos que começar a alocar recursos, que tenhamos que iniciar os trabalhos para a execução desse projeto. Mas, aproveitando o seu pronunciamento, eu gostaria de fazer um pedido para hoje, porque
enquanto não tivermos recursos, e nós que falamos nesse
projeto para irrigação futura do Nordeste, que não deixem tirar as máquinas de Mirorós, uma obra que estava
iniciada na minha terra, também pensando na irrigação
da região de Irecê, e as máquinas estão sendo retiradas
por falta de recursos. Então, que não se tirem essas máquinas por falta de recursos pensando só no amanhã; vamos pensar no amanhã, mas vamos pensar no hoje tam.. bém, trabalhando desde agora pensando no futuro.

n~s queria dizer ao nobre Senador Passos Pôrto duas

O SR. PASSOS-PôR"fO- EstOu âe acordo com V.
Ex', porque realmente naquela região do Jrecê, há um
trabalho que está send_o feito_ em Mirorós, visall-dõ irrigar uma região, talvez a mais importante região, produtora de feijão do Nordeste, que abastece a Bahia e quase
todo o Nordeste, a região do Irecê. Quero me s-omar a V.
Ex' para que as máqu"ifl-as não saiam, da região porque
essas é que são as obras que ficam na história económia
do País, são essas obras_básicas,_são_essas obras q_ue sus~
tentam e que promovem o desenvolvimento de um País.
Quer dizer, quando um País não tiver recursos para
obras básicas desse tipo, então ele não existirá como
Nação, como Estado, porque ele não estará resolvendo
problemas que são milenares, e que estarão desafiando a
lucidez dos contemporâneos.

O Sr. Almir Pinto- Serei breve, Sr. PreSidente. Ape"

coisa: o problema do aproveitamento das águas do São
Francisco tem passado por períodos de hibernação, essa
é que é a verdade. Fala-se hoje, passa-se uma fase, fala-se
amanhã. Recordo-me que fui colega de um moço, irmão
de um colega nosso aqui do Senado- Senador Claudionor Roriz, o Deputado Wilson Roriz, que foi um batalhador por esse problema do desvio das águas do São
Francisco para o Nordeste, O Deputado Wilson Roriz
foi meu colega de Assembléia Legislativa por duas_legisiãtufaS, depois veio para o Congresso e aqui continuou a
sua luta, pedi:ndo ao Governo _que olhasse o problema do
aproveitamento dos excedentes das águas do São Françisco para perenização dos rios do Nordeste. Quando o
Senador Virgílio Távora falou sobre as obras de enge"
nharia, ele apontou antes o problema do açude de Orós,
porque tellha a impressão que a preocupação do Sena·
dor Virgílio Távora é que não venha a acontecer comes·
sas obras, com as águas do São Francisco, aquilo que
aconteceu com o Orós, que ftcou construído, com ·aquela
imensidão de água, e nada de irrigação. Eu ainda digo
mais, já disse aqui, várias vezes a V. Ex~, que o nosso
Nordeste, nunca faz a coisa nem pela metade, faz apenas
às vezes um terço. Eu apresentei dois sistemas de irri~
gação, lá do Ceará, e de cada um se fez um terço, e só depois de 18 anos é que colocaram essas válvulas e conti·
nua o Rio Jaguaribe pernizado, mas sem a infra·
estrutura necessária, se bem que tenha irrigação privatizada. De qualquer forma, é alguma coisa, como ele mesmo disse a V. Ex• que o Rio Grande do Norte, vem se
abastecer de um feijãozinho lá no Ceará. Muito obrigado.
O SR. PASSOS PÚRTO- Vê V. Ex~ que o problema do Nordeste não é só de pobreza; é também de falta
de cumprimento das obras, dos serviços ...

O Sr. Virgílio Távora - MUito bem. E a água. Não
precisava dizer mais nada no discurso de v_. Ex~. só essa
frase. Isto é, começa-Se uma obra e não se vai até o fim.
O SR. PASSOS PÚRTO- Não há continuidade administrativa.
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O Sr. Virgílio Távora- Não se extrai dela_todos os
resultados, passa-se para_ a segunda, passa-se para a terceira. Foi a adve.rtêncía que fizemos. Mals uma vez n~> 1,
somos a favor do prjeto; n<? 2, agora, desejamos é que, a
parte - isso sabemos, porque somos de engenharia que atrai num projeto desses é a obra monumental, é a
obra de _engenharia, sempre nós relegamos a obra fim,
para o qual foi construído todo o sistema a um plano se·
cundário. Foi o caso de Orós, foi o caso de Banabuiu, foi
o caso de Araras- repetimos- foi o caso de Piranhas.
E tenha cuidado aqui, o nobre representante do Rio
Grande dO Norte, que não seja o caso do Armando Ri·
beiro Gonçalves que construíram rapidamente, tudo
muito bonito mas, vamos extrair os resultados.
O SR. PASSOS PÕRTO- Armando Gonçalves tem
trinta anos. Mas. além da irrigação, há o peíxaffiento dÕs
r-Íos, a mudança da climatologia regional. Mesmo que o
Orós não tivesse sido aproveitad? para a irri~ação mas
deve ter modificado o regime.
O Sr. Virgílio Tâvora - Meu Car-o -Senador Passos
Põrto, estamos nos tornando um pouco importunos em
tanto procurar interromper seu discurso, porque todo
nordestino tem esse vezo; não vamos falar muito nisso,
meu caro colega, porque justamente nunca nos lembramos de ter haVido cinco anos devastadores de seca como
estes no Nordeste, nas reg~s do Araras, Banabuiú e outras, que têm sido muitas vezes mais castigadas do que
outras regiões qtie não dispõem de açudes. Pode ser capricho da natureza.
O SR. PASSOS PÔRTO- Pois é. Não sei, porque
eu não conheço a_regiào. Mas _talve~atê para o abastecimePto das populaçõ_es próximas- vi agora em Fortaleza, onde está se levando água em caminhão-pipa para o
abastecimento das populações da capital, logo o reservatório de água Já na região vale alguma coisa.
Mas, Sr. Presidente, eu vou concluir, pedindo a V. Ex~
que considere como lido o restante da reportagem publicad<l no Jornal de Brasília, sobre o projeto de irrigação,
<Jbastecimento, e de desvio de recursos hídricos do São
Francisco para a região do problema no Nordeste.
O Sr. l\:1artin.o; Filho -

Permite-me V. Ex• _um aparte'!

O SR. PASSOS PÓ RTO- Sr. Presidente, se V. Ex'
permitir, eu concederei com muita honra- o aparte ao
nobre Senador Martins Filho, e concluirei a nossa mode.<>ta comunicação.
O Sr. Martins Filho - Serei rápido, apenas para trazer a minha solidariedade ao pronunciamento de V. Ex~
A solução dos problemas do Nordeste, nós não a teremos a não ser através da água. Quero, pois, registrar" no
discurso de V. Ex~ a minha solidariedade e o meu integral apoio e gostaria que V. Ex~ me alistasse nessa cruzada, a que todos nós devemos nos engajar, no sentido de
levar para o Nordeste_ água suficiente. Quando se fala
que no Ce<lrá tem ôgua de Orós, tem água de Banabuíú e
outros reservatórios e não se aproveita, é porque a água
tem sido pouca, não dá para atender as necessidades. Então, precisamos l.evar muita água para o Nordeste e
aproveitô-la- bem.
O SR. PASSOS PÔRTO- Agradeço a V. Ex• e quero ainda fazer uma referência ao nobre Senador Murilo
Badaró, quando S. Ex~ falou naquele relatório da missão
de IsraeT,- de que realmente o Nordeste tem esse binômio
no seu desenvolvimento básico: o primeiro é a disponibilidade de água, que é_ preciso para a manutenção da sua
agricultura, que é o seu destino histórico; e o_ segundo é a
questüo fundiáría. Estou de ac-ordo com o relatório da
missão de Israel. Reclama-se muito da pobreza nordestina, mas há uma grande faixa da população muito fícii-e
muito feliz. A região litorânea toda é de gente muito fe-
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liz.- O qUe- ilão -tem hãviâonOssa região é a boa aplicaçãO, que deveria ter sido feita ao longo do tempo, de
toda tecnologia que já conhecemos, no combate aos seus
problemas, entre os quais se evidencia como· urn- âos
maiores o problema da seca, mas não que seja ele a razão
básica da nossa pobreza.
O Sr. Murilo Badar(}"- -Perrnite-me V. Ex.• um aparte,
nobre Senador? (O Sr. Presidente faz soar a ca.mpainha:.)

O SR. PASSOS PÓ R-TO- Ouço li.nalinellte, Sr. Presidente, o nobre Senador Murilo Badaró, antes de concluir.
O.Sr. Murilo Badaró- Só para dizer a V. Ex•, se a
Mesa permite, que quando dei o aparte a V. Ex•, no início do seu pronunciamento, o objetivo maior era convocar o Nordeste, aqui presente pelos seus mais eminentes
representantes, para o debate. O êxito foi obtido, o resultado foi conquistado. Como mirleirO,
solidarizarme com V. Ex•, pois acho que o projeto é importante._ E,
mais uma vez, ficó com o orgulho nlineiro exaltado, porque já o velho Bias Fortes dizia que Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil: é de lá que saem os grandes rios que
de certa maneira respondem pela energetização do Pais,
estão aí as grandes centrais elétricas; e agora, prazã aos
céus que de Minas Gerais, de suas entranhas, saem as âguas bendilas que possam irrigar e transformar em vales
verdes o Nordeste, que foi capaz de produzir tantos homens e certamente há de produzir tanta fartura para a
Nação brasileira.

quere;

O SR. PASSOS P()RTO- Sr. Presidente, concluo o
meu discurso citando o mineiro Antônio Carlos de Andrada: "Minas tem tudo, só lhe falta o mar; mas o mar,
Já fora, geme e chora porque não banha as terras mineiras. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QU!T SE REFERE O SR.
PASSOS PORTO EM SEU Dí$CiJRSO

SÃO FRANC1SCOVA1
IRRlGAR O NORDESTE
O Ministro Mário Andreazza anunciou ontem, na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, no Recife,
que até o filial deste ano apresentará ao Presidente João
Figueiredo o projetO de transposição das águas do rio
São Francisco para perenização dos rios- do Nordeste,
ensejando o aproveitamento de 800 mil hectares de tàÍ'as
para produção de atimentos. O Correio Braziliense antecipou a decisão~ na ediçâ"o
cfe maló . .
Os estudos foram apresentados durante a reunião da
Sudene, com a presença de todos os governadores dos
Estados nordestinOs, pelo d(retor-geral do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), engenheiro Josê Reinaldo Carneiro Tavares,
O grande projeto de transposição das âguas excedentes do São Francisco, a ser executado a longo prazo, e
provavelmente c0111 a participação do Banco Mundial,
serã coordenado pela Sudene. Participam tainbém os governo d_e Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do
Norte e Piauí e, na fase de execução, pelo DNOCS (Dtipartamento Nacional de Obras Co.ntra as Secas) e Codevasf (COmpanhia de DeSenvolvimento do Va-le São
Francisco).
O PROJETO
Em sua exposição, o engenheiro José Reinaldo disse
que o excedente de águ~do "Velho Chico" é calculado
em 80 bilhões de metros cúbicos que, entre novembro e
abril, provocam inundações às suas margens, soment.e
não invadindo as áreas urbanis devido às obras de Proteção construídas pelo MiniStério do Ii1ierior. A idéia,
portanto, é transformar o que hoje significa prejufzos
num beneficio que, entre outras coisas,-deverã proporcionar 2,4 milhões de empr~gos, irri8and0-800 mil hecta-

ae_·-,,

res de terras _e perenizando diversos rios do semi-árido
n~rdestino.

A área a ser irrigada, representando um incremento de
440% em relação ao potencial atual, abrangerá 400 mil
hectares do Piauí, 200 mil do Ceará, 50 mil de Pernambuco, 80 mil do Rio Grande do Norte e 50 mil da Paraíba. Pretende-se recalcar 12% da descarga do rio (300
m3fseg) através de quatro elevatórios e de uma rede de
mais de dois mil quilômetros, constituída, basicamente,
de calhas naturais de rios e riachos. Para tal, será necessário construir somente 350 km de obras, além de canais
e 8,5 km de túneis.
Josê Reinaldo destacou que, além da geração de 1,6
milhão de empregos diretos e 800 mil indiretos1 o projeto
trará benefícios como o desenvolvimento da agroindústria, do setor de serviços e da pesca, abastecimento urbano e industrial, o aumento da resistência às secas a melhoria dospadrões sanitários e alimentares. A dimi·~nUiÇãOdOSffliXõs-iliígr"atói"ios, e o aumCnto e melhor distribuição das rendas.
-SECAS
-- O rio São Fraricisco, conforme lembrou o· ·diretorgeral do DNOS, leva águas da região única de Minas
Gerais para o serní-ârido, constituindo -a g-rãnd"i"fonte de
água doce daquela região, imune aos problemas da seca
e capaz de tornar produtivos, com uma pequena fração
de suas águas, expressivo potencial de terras irrigáveis de
excelente qualidade nas bacias dos rios Brígida, Terra
Nova, Pajeú, Jaguaribe, Piranhas e Apodi, justamente
no epicentro das secas.
As águas serão captadas nas proximidades da cidade
de Cabrobó (Pernambuco) e, com a11tilização de quatro
estações de bomberunento, serão recalcados 300 m3jseg
para um sistema de pequenas barragens interligados por
canais, até alcançarem a bacia do rio Jaguaribe, na divisa
dos Estados de Pernambuco e Ceará. Antes de transpor
o divisor de águas, parte das mesmas será derivada para
q.s,_ vales do Pajeú, Te;rra Nova e Brigida (PE).
A partir do divisor transposto, as águas escoarão em
calhas naturais do rio Salgado (Ceará} e seus afluentes e
!las proximidades da cidade de Aurora (CE) serão parcialmente desviadas para as bacias dos rios Piranhas e
Apodi (Paraiba e Rio Grande do Norte), através de um
-sistema de túneis, canais e pequenas barragens interligadas, por gravidade, dispensando bombe<tmentos adicio·
na is.
Na região do Cariri, um canal adutor interlir-se-á com
o rio Olris, objetivando a interligação futura do -Sistema
adutor com as barragens de Orós-Banabuiú, Pedras
Brancas e Pacoti,_p__?ssando pela bacia do rio Choró, permitindo reforçar o abastecimento da área metropolitana
de Fortaleza, além da irrigação nas regiões de Quixadá e
bacia dos rios Piranço, Choró e Pacoti.
Serão, portanto, após a transposição do divisor de águas entre as bacias do rio-Sào Francisco _e do Jaguaribe,
quatro -gra-ndes ramais: Salgado-Jaguaribe (CE),
Aurora-Rio do Peixe· Piranhas Açude Armando Ribeiro
Gonçalves (PB-RN), rio Apodi-Chapada dO Apodi
(R.N) e Cariri·Orôs-BanabUiú-P~dras Brancas-Choró~
PacotL(CE).
---O Programa de irrigação prevê duas modalidades de
ã.proveit~mento das terras: pequena irrigação de yârseas
-e eiíCOsiliS dos inúmeroS-rios e riachos a serem perenizados e gl-ande nos tabuleiros terras altas e vales, a serem
dominados hidraulicamente por canais derivados dos
grandes- ramais, destacando-se os tabuleiros do Brígida
(P_E), o Vale do Cariri (CE), as várseas do Souza (PB) e
_chapada do Apodi (RN e CE). Serão implantados 16 dis·
tritos de irrigação, com o aproveitamento de cerca de
SOO mil hectares.
--o projeto do sistema adutor deverá ser implantado,
seg_undo o projeto apresentado pelo Ministro Mário Andreazia e o diretor do DNOS,_num prazo previsto de 40
anos, ao longo dos quais haverá retorno dos investimentos na medida em que forem sendo vencidas as sucessivas
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etapas. A primeira delas, estimada em 15 anos, está orçada em cerca de USS 1 bilhão e se refere ao desvio de 75
rn3jseg do rio São Francisco (30% de sua descarga), permitindo a irrigação de 280 mil hectares a ser auferidos a
partir dos quatro primeiros anos de execução do projeto.

éJ Sr. Gabriel Hermes- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.
O SR. PRESIOENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
Pãla\ira ao nobre Senador Gabriel Hermes, para uma comunicação·.
O SR. GABRIEL HERMES (Para uma comunicação.
Sem revisão do orador_)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: não podia deixar passar sem um regi$tro, apenas não
quero referir-me aos demais dirigentes de outras Nações
sul-americanas, o telegrama do Presidente João Figueiredo ao Presiderite dos Estados Unidos, Ronalcj: R~agan,
e que pasSo a ler na íntegra:

~

"Faltaria eu a meu dever para com o povo brasileiro se não me dirigisse a Vossa Excelência, às vésperas do encontro que terá com os chefes de governos de outroS pajses desenvolvidos em Williamburg,
nos EUA, para expressar-lhe algumas das preocupações e esperanças que, em face de penoso quadro
de dificuldades geradas em grande medida por circunstâncias externas, são hoje amplamente partilhadas pela opinião pública brasileira.
"As preocupações que entretanto estão relacionadas, essencialmen~e, com a instabilidade e precariedade que caracterizam o sistema econômico internacional, após as numerosas convulsões por ele sofridas em pouco mais de uma década. Para os países
em desenvolvimento, parte mais fraca de tal sistern_a, suas deficiências acarretam, a cada momento,
novos e cada vez mais àrduos desaf1os, por vezes
agravados também pelas próprias políticas econômicas dos grandes centros.
O Brasil, de sua parte, foi severamente atingido
pela crise de liquidez deflagrada_no_s últimos meses.
de 1982, precisamente quando começava a colher os
resultados de intenso esforço de ajustamento às difi·
culdades dos anos 70 - esforço sem paralelo pela
amplitude dos programas contemplados, em particular no setor energético, onde pela primeira vez um
País realiza a substituição em larga escala do petróleo pela biomassa como combustível.
Após ter dado, nos anos 70, por sua integração na
econOmia internacional e pela mobilização do financiamento externo, considerável contribuição aos
ajustamentos das economias desenvolvidas, vê-se o
Brasil duramente afetado pelo estreitamento de seu
acesso aos mercados no mundo desenvolvido e pelo
encolhimento dos fluxos financeiros a que tivera de
recorrer. Mais do que negarem-lhe a justa remuneração de seu trabalho, as atuais vicissitudes da ec-onomia mundial hoje negam a meu País a própria
oportunidade de realizar o trabalho necessário para
responder às aspir-ações de deseDvolvimeiito de seu
povo.
Quando um pals em desenvolvimento se vê atingido pelo movimento de pinças de uma duplicação em
dois anos do montante de juros sobre o serviço de
sua dívida e, de outra parte, uma perd3. dê 30% no
Poder da compra de suas exportações - e quando
verifica que fatos semelhantes se dão com numerosos outros países em desenvolvimento -, não há
como silenciar quanto à urgência da tarefa de retomada de um diálogo objetivo e efetivo entre Norte e
Sul, para o bem de ambos.
Estou convicto, senhor Presidente, de que só mediante firme decisão política serâ possível restituir à
economia mundial e a seus mecanismos comerciais e
financeiros, as condições de geração de crescimento
sustentado, sem as quais não haverá solução duradoura nem para os problemas do Norte nem para os
do Sul.
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São três as áreas em que, a meu ver, se deverri.Oesdobrar as ações a tomar:
- Medidas de curto prazo tendentes a permitir a
reativação da economia mundial, tanto no Norte
quanto, paralelamente, no Sul;
- Reajustamento das estruturas produtivas iiiternas; para adequá-las aos novos padrões de produção e corné_i"CiO: no CaSo de países d-esenvolvidos,
o ajuste estrutUral deve visar à modernização da
economia e à superação definitiva das razões que levam à adoção de barreiras protecionistas, para que·
estas não persistam a ponto de restringir, ou mesmo
desfazer, o efeito de expansão do comércio que pode
advir da reativaçào económica de curto prazo;
- Início da revisão, em bases coordenadas, dos
sistemas de comércio e finanças, sem o qUe malograriam esforços limitados ao reaquecimento e ao reajuste in-terno, ·ou restrito a ações_ tópicas diante-de
problemas específicos e situações emergenciais no
âmbito de um ou outro sistema.
Meu país, como sabe Vossa Excelência, encontrase neste momento empenhado em árduo programa
de contenção, para o ajUstari:ienfo-a·uma-criSe de liquidez gerada por fatores externos. Meu governo
encara tal programa como esforço indispensável de
reajuste e o executará com empenho, sobretudo por
considerá-lo como preparaçãõ para a retomada, no
mais breve prazo, do crescimento dinâtriico sem o
qual não nos. seria possível superar as carências do
subdesenvolvimento.
Confia o Brasil, senhor Presidente, em que as
nações do Ocidente desenvolvido saberão compreender a necessidade de ações coordenadas para a
superação ·das dilacerantes tensões políticas e sociais
do reajuste à crise: e não deixarão de aproveitar todas as oportunidades que doravante se apresentem,
para imprimir ao díálogo com as nações em desenvolvimento o impulso político Capaz de permitir o
lançamento das bases de uma nova fase de prosperidade na economia mundial.
E por essa razão que me dirijo a: Vossa Excelência; a fim de expressar-lhe o interesse com que
aguardo os resultados, que confio serão profícuos,
do encontro de Williamsburg."

Sr. Presidente, esse telegrama, passado no momento
oportuno, na hora exata, demonstra a atenção do Governo do Presidente João Figueiredo para com os
problemas que envolvem todas as nações do mundo. E é
justamente a oportunidade do telegrama que-nos faz fazer o registro, na íntegra, porque é preciso, Sr. Presidente, que esta Casa acompanhe mais de perto estas manifestações e estas ocorrências externas que estão atingindo a nossa economia e o_ nosso povo
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à

É a seguinte a redação final aprovada-

Redação final do Projeto de Resolução n9 98, de
1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
---~~,, Presidente, promulgo a seguinte
]>.ESOLUÇÃO N'

O Senado Federal resolve:

Art. 19 ~ a prefeitura Municipal de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, 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 Cr$ 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros) jtiiitO à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinada à construção e ampliação de escolas- de 19 grau, naquela Capital, obedecidas_as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
rio respectivO pfocesso.
Art, 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 43"8, de 1983), do Projeto de Resolução n9 124, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta
milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos
cruzeiros).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer~
fada.
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada
definitivanl:ente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno,
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 124, de
.

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
Item 1:
Discussão, em turn-o únicO, da Redação Fínal (o·
fereCída pela Comissão de Redação em seu Parecer
n"' 440, de 1983), do Projeto de Resolução ni' 98, de
1982, que autoriZa a Prefeitura Municipal de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
operação de créditO no valor de Cr$ 584.224.200,00
(quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e
vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros).
Em discussão a redação flnaL (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação flnal é considerada
definitivamente, apfOvada, nos termos do art. 359 do
Regimento Interno.
O projetO vai à promulgação.

RESOLUÇÃO N°

Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação -- BNH, destinadas à construção de lOO.(cem) unidades habitacionais de interesse
social e execução das obras de infra-estrutura urbana ne-cessária, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respeCtivo
processo.
A'rt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publica~ão.

• DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de CrS 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e- vinte e quatro mil e duzentos cruzeiros).

1982.

Mi!io de 1983

• DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta mllhões,
oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. }I' É a Prefeitura Municipal de Botelhos, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução
n~' 93, de 11 de outubro de 1976; do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global
de_Cr$ 50~888.600,00 (cinqi.ienta milhões, oítocimtOs e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a
35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqUenta e três
cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente em janeiF0/82, junto à _Caixa Económica do Estado de Minas

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação Final (Oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 439, de 1983), do Projeto de ResoluçàQ n9 132, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de DeJfi.
nópolis, Estado de Minas Gerais, a contratar· operaçã-o de crédito no valor de Cr$ 50.888.600,00 (cinquenta milhões, oitocentoS e oitenta e oito_ niíl e
seiscentos cruzeiros).

Em discusSão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-Ia, declaro-a _encer·
rada.
Encerrada a discussão, a redaçào final é considerada
definitivamente aprovada, nos tei-mas do ·art. 359 dO Re:
gimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
Ê a seguinte a redaçào firiitl aprovada.

Redaçiio final do Projeto de Resoluçio n9 132, de
1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termoll
do art. 42, inciso VI, da Constítuição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

• DE 1983

Autoriia a Prefeitura Municipal de Delfinópolis,
Estado de Minas Gerais, a contratar operaçio de crédito no valor de CrS 50.888.600,00 (cinqüenta mi~
lhões, oitocentos e oite-nta e oito mil e seiscentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:

Art. l~' 1:. a Prefeitura Municipal de Delfinópolis,
Estado de Minas Gerais, nos termos do_ art. 29 da Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor
global de Cr$ 50:888.600,00 (cinqUenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da
UPC de CrS 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqUenta
e três cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente emjane-iro/82, junto à Caixa Econõmica do Estado de Minas
Gerais, está na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacíorial da Habitação - BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse
social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessáriaS, naqUele Município~ obedecidas as condições
admitidaS pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Dana)- Item 4:

Discussão~ em turnO único, -da Red~ção Final (o-

ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n~' 437, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 27, de
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta
Por_ã, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de ·crédito no valor de Cr$ 82.687.033,17
(oitenta e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete
mil, trinta e três cruzeiros e dezessete centavos).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.

Dl1RI9 De>_ COI':ISJRE~SO~Nt\ÇIONAL (Seção II)

Maio de 1983

Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

b a seguinte a redação final aprovada.
Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 27, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do _art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ ,_ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

• DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porà,
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de CrS 82.687.033,17 (oitenta e
dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e
três cruzeiros e dezessete centavos).

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

O Senado Federal resolve:
Art. l9 E a Prefeitura Mínicipaf de Ponta Pcirã, ES~
tado de Mato Grosso do Sul,- noS termos- do art. 29 da
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de CrS 82.687.033,17 (oitenta e dais milhões, seis~
centos e Oitenta esete mil trínta-e três cruzeiros e dezessete centavos), correspondentes a 51.583 ORTNs, considerando o valor nominal da ORTN de CrS 1.602,99 (um
mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa e nove centa·
vos), vigente em marçoj82,junto à Caixa Econômíca Fe~
dera!, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimerito Social - FAS, destinada à
implantação de um mercado municlpal, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Centfal do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 5:

Discussão, em turno-único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n9 432, de 1983), -do Projeto de Resolução n9 28, de
1983, que autoriza a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
127.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeiros e
noventa centavos).
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~la, declaro-a encer~
rada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

f: a seguinte a redaçào final aprovada.
Redação final do Projeto de
1983.

Resolu~ão

n9 28, de

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

~~da Resolução n9_93, de 11 de outubro _de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédi.
to no valor de-Crl 127.871:086,90--(cento e vinte e sete
milhões, oitocentos e setenta e. sete mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos), correspondentes a 64.701,70
ORTNs, considerado o valor nominal da ORIN de Cr$
1.976,41 {um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e
quarenta e um centavos}, vigente em junho/82, junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de retursós do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destirlada à implantação d~ galerias, pluviais,
guias e sarjetas, construção de uma lavanderia pública e
aquisição de um caminhão para coleta de lixo, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolu(,(àO entra em vigor na data de
sua publicação.

• DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarãe-s, Estado de Mato Grosso, a contratar ope~
ração de crédito no valor de Cr$ 127.877.086,90 (cen~
to e vinte c sete milhões, oitocentos e setenta e sete
mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1'? É a Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães, Estado de Mato GrOsso, nos termos do art.

Item 6:

Discussão, em turno único, da Redução Final (o~
ferecida pela Comissão ôe Redação em seu Parecer
n9436, de 1983), do Projeto de Resolução n9 38, de
1983, que suspende a execução do parágrafo único
do art. 144 dª L-ei n9 2.655, de 21 de dezembro de
1979, do Município dC- Maceió, no Estado de Ala~
goas.
Em discussão a ~e~açào flnal. (PaUsa.)
~o Não haven~q_ qu~m queira discuti-la, declaro-a encer~
rada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
o--Iirojeto vai à -prOmulgaÇão. É .a seguinte a redai;:ão final aprovada.

Redar;:ão final do Projeto de Resolução n9 38, de
1983.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, indSo VII, da Constitu[çào, e
-eu, _ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

• DE 1983

Suspcnd('- a execução do parágrafo único do art.
144 da Lei n~ 2.655, de 21 de dezembro de 1_?79, do
Município de Maceió, no Estado de Alagoas.
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É a seguinte a redação final aprovada

Rcdacào final do Projeto de Resolucão n9 39, de
19!13.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VIl, da Constituição, e eu,
- - - - · Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
• DE 1983
Suspende a execução do§ 3" do art. 26 da Lei n9 4.881A, de 6 de dezembro de 1965, do Estado do Rio de-Jancir~;
no tocante às expressões " ... de dois cargos de magistério,
ou",
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 18 de dezembro de 1981, nos autos
do Recurso Extraordinário n9 77.725-3, do Estado do
Rio de Janeiro, a execução do § 39 do art. 26 da Lei n9
4.881·A, de 6 de dezembro de 1965, daquele Estado, no
tocante às expressões " ... de dois cargos de magistério,
Ou"~

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 8:

DL<;cussão, em turno único, da Redação Final (o~
ferecida pela Comissão de Reda(,(ão em seu Parecer
n" 434, de 1983), do Projeto de Resolução n9 41, de
1983, que autoriza o Governo do Estado do Piau( a
contratar operação de crédito no valor de CrS
36.722.513,00 (trirúa e seis mílhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e treze cruzeiros).
Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encer·
rada.
Encerrada a discussão, a redaçào final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re~
gimento Interno.
O projeto vai à -promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n\) 41, de
19!13.
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 inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Plenâria de 8 de setembro
de 1982, nos autos do Recurso Extraordinário n995.559~
3, do Estado de A lagoas, a execução do parágrafo único
áO art. 144- da lei ii92.655, de-21 de dezembro de 1979,
do Município de Maceió, naquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 7:

Discuss1'io, em turno único, da Redação Final (o·
ferecida pel<l CorDisSão de Redação em seu Parecer
__ n9 433, de 1983), do Projeto de Resolução n9 39, de
1983, que suspende a execução do§ 39 do art. 26 da
Lei n" 4.88l·A, de 6 de dezembro de 1965, do Estado do Rio de _Janeiro, no tocante às expressões
'': .. de dois cargos de magistério, ou".
Em discussão a redução final. (Pausa.)
Não ba\·endo quem queira discuti-la, deciaro~a encerrada.
__ ~nc_errada a disçussào,_a redação final é consid.erada
definitivamente aprovada-, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

RESOLUÇÃO N•

,DE 1983

Autoriza o Gm·crno do Estado do Piauí a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 36.722.513,00
(trinta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil,
quinhentos e treze cru:r.eiros).
O St;:nado Federal resolve:
Art. ]9 É o Governo do Estado do Piauí, nos temias
do art. 29 da Resolução n9 93, de l t de outubro de 1976,
- do Senado Federal, aytori_zado <l contratar operação de
-crédito no valor de Crl 36.722.513,00 (trinta e seis. ffii~
lhõe~, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e treze
cruzeiros), correspondentes a 21.817,86 ORTN, 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 Económica Federal,
mediante <i utilizacão de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à ampliação
e equipamento do hospital de Luzilãndia, naquele Estado, ob~dedd_as ;.~s condições admitidas pelo Banco Cen·
trai no respectivo processo.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTÉ (MOacyr Dalla)- Esta esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR.JlJTAH\' MAGALHÃES(Pronunciaoseguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde que a abertura democrática do Presidente Figueiredo apresentou seus efeitos mais ostensivos e COnduziu às eleições de novembro último e à posse de todos
os eleitos, a refõ(rria Constitucional brasileira tem sido
um assunto de todos os momentos e de todos os foros.
ê evidente que os nossos recentes progressos políticos
estão em dissonãncia com algumas marcas de autoritarismo cOnstantes de nossa Carta Magna, que, além disso,
apresenta inúmeras emendas que tornam o seu texto,
não só defasado, mas também um tanto difuso.
E a necessidade de põr em ordem e em dia os nossQs
ditames maiores se ímpõe, sobretudo àqueles que, como
nós, Senadores, têm parte na responsabilidade de tegiferar para o País.
Se a imaginação de todos, políticos e opinião públíca,
tem sido revelada a cada dia, fundamentalmente apenas
cerceada pela impossíbilidaae de -apreSentação de idéias
tendentes a abolir a Federação ou a Repúblíca, o mesmo
não acontece quanto aos processos suscetíVCíS de levar à
desejada reforma, que são em número limitado e se resumem, praticamente, a três, a saber:
- a dissolução do atual Congresso Nacional com a
posterior convocação de uma Assembléia Constituinte,
especificamente eleita com o mandato de oferecer-nos
novo texto constitucion-al;
- a simples outorga de poderes constituintes aos
membros do atual Congresso Nacional;
-e, mais modeSlameilte, a -reforma da Constituição
de 1967, através de emendas sucessivas ou, de uma única
emenda, de alcance _mais amplo c glo_balizante.
No nosso entender, a primeira solução não é indispensãvel, nem mesmo conveniente.
O fato de dar autoridade de constituinte ao atual Poder Legislativo não implica, por si mesmo, nenhuma alteração traumática da vida nacional.
Como bem demonstrou o Professor Afonso Arinos,
em sua entrevista à revista Veja de 9 de março último, a
Oposição defendeu, cõm a ConSiitUJ:nte; uma tese que ela
própria não desejava, pois que se aquela viesse "soberana e primária", os oposicionistas também perderiam o
seu mandato, o que, na verdade, ninguém defendia com
muita sinceridade.
Segundo o experimentado mestre de Direíto Constítu~
cional, pode-se encontrar soluções políticas para resolver
crises, sem se deter em formalismos jurídicos, e "se o
Presidente da República quiser", basta-lhe fazer uma
proclamação para que o Congresso Nacional assuma poderes constituintes.
E, realmente, _esta segunda via possibilitaria os mesmos resultados que a primeira, sem se basear em pontos
de partida muito radícai"s.
Contudo, não pensamos que nos seja necessãria a outorga de poderes constituintes para que procedamos,
desde logo, à remodelação de nosso texto maior da maneira que todos desejamos, isto é, dando~lhe um perfil
democrático, mas factivel e realista.; sintético; mas sufi~
cientemente abrangente e esclarecedor dos direitos e deveres de cada um de nós.
O Sr. Murilo Badarô- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não.
O Sr. Murilo Badaró - A propósito do __episódio da
sugestão oposicionista sobre a constituinte, nunca é demais relembrar que quando da votação da emenda do
Senador Orestes Quércia, na sessão do Congresso Nacional, da Oposição somente estava presente o Senador
Orestes Quêrcia.

~O sR: JUTAHY MAG-ALHÃES- V. Ex~ tem toda
razão, e eu -poSSO rrie recordar perfeitamente bem desse
dia, porque eu estava justamente presidindo aquela sessão do Congresso Nacional. Tive a oportunidade de con~
versar com o Senador Orestes Quércia e lamentar que S.
Ex• não tivesse conseguido sensibilizar nem seus próprios colegas para que comparecessem naquele dia para
votar a emenda de sua autoria. S. Ex•, parece, fez um
pronunciamento a ess_e respeito na discussão da matéria.

Através de uma ou várias emendas constituciOnais,
certamente, poderíamos dar à nossa atual ConstituiçãQ_a
estrutura desejável. E isto nos permitiria mantê-la, com
algumas de suas linhas fundamentais e ainda válidas, o
que, sem dúvida, causaria o bom efeito psicológico de
mostrar uma evolução sem os cortes e grandes saltos
que, Certamente, acompanharià"m a elaboração de um
novo texto.
SabemOs que convêm mais à psicologia conservadora
de alguns países a evolução constitucional gradativa e
coristarite, sem quebra muito espetacular ou chocante
Com O passado. Se, em nossa viâa republicana, vãrias
COnstituições se SUcederam, --não ê menos certo que a
doutrina e a opinião-pública iii vejam, de algum modo, as
sociedades mais estáveis, que sOUberam dar, embora
.literando-os para acompanhar as necessidades de diferentes épocas, uma certa perenidade aos textos constituciOnais.
Não nos agrada muito a prática de alguns países, como, por e~_emplo, a Rússia Soviética que, a partir de
1917, produziu não menos que quatro C_onstifuições,
co~vencida de que sucessivos textos devem refletir, sem~
pre que necessário e com fidelidade, as grandes transfor~
mações políticas, económicas e sociais que se produzem
num país socialista em estágios diferentes· de busca·da
etapa comunista final e ambiCionada por eles.
_
Ora, se os ideais da Revolução de 1964 ainda oferecem
orientação e incentivo a muitos daqueles que podem alterar a fac_e _constitucional do País, não há por que pen~
sar na elaboração de um texto totalmente novo, mas sim
em alterar o atual, naquilo em que não responde mais
aos anseios gerais, através do processo institucionalizado
da emenda constitucional.
Como membros do Partido do Governo sabemos que,
no novo Congresso, deixou de ser majoritária a voz- de
PDS e que só através do consenso será possível a obtençã-o do_ quorum de 2/3 em cada Casa _necessário para
aprovar emendas_ constitucionais-.
Mas, se os tempos atuais vên_:t demonstrando maior C<l:pacidade de diálogo e de consenso entre os parlamentares de diversos partidos políticos, não é temerário supor
que futuras atitudes _conciliatórias virão coritribuir para
o sucesso das grandes c.ausas reformistas.
Incentivados pelas respostas dadas a um questionário
muito sugestivo e bem elaborãdo, sob a direção do Professor Afonso Arinos, pelo Instituto de Direito Público e
Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas-, tivemos
ocasião de refletir sobre alguns dos problemas n_?.cionais,
que clamam por uma melhor normatividade constitucio~
nal.
E chegamos à conclusão que a reforma projetada, via
emenda constitucional, poderia permitir o aperf~içoa~
menta do regime democrático, na medida em que consolidasse, num fexto mais estável, a experiência õ1itida na
vigência da Constituição de 1967 e suas alterações posteriores.
Abolidos os atas institucionais e superadas as fases-de
instabmdade institucional, a Constituição reformada deveria, embora- mantendo as linhas gerais consagradas no
texto ;;~tual, ampliar as prerrogativas do Poder Legislativo, inerentes às funções típicas de legislar e fiscalizar, reduzindo, assim, uma excessiva concentração de decisões
e mando no Poder ExecutiVo.
Se, em muitOs países e em democracias modernas, o
Poder E~ecutivo tem alargado o âmbito de sua compe-
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tência normatiVa; se os regimes presidencialistas modernos têm ÚanSformado, em muitos contextos, o Presidente da República em líder legislativo, isto não- é razão paia
que se tome ao Legislativo a maior parte de sua iniciatiVa
em matéria de elaboração do direito es-crito.
Não podem os parlamentares deixar de consignar na
Carta remodelada os princlpios comprovadores da reconquiSta de seus direitos e de suas prerrogativas frente
às i"ritromissões indevidas do Executivo que, muitas Vezes, entre nós, se manifestaram em autêntico desrespeito
ou indiferença pelas atribuições mais nobres do Poder
Legislativo.
Delimitados claramente os campos específicos de ação
dos vários Poderes Públicos, é nosso parecer que a nova
Carta deveria diminuir o volume de sua normatividade,
devendo consubstanciar-se em piincípios gerais, átravés
de normas sintéticas, básicas e abrangentes, sem se preocupar com problemas conjunturais que, em~ora podendo atf:ntar contra a estabilidade do regime democrático e
dos mecanismos previstos na Coristituição, nela não deveriam ter guarída.
Julgamos também que, mantendo-se na sua enumeração tradicional, deveria o novo texto ostentar suas preferências pelo regime representativo, pela forma federativa de Estado, contendo normas que assegurassem a promoção do bem-estar social, da igualdade perante a lei, a
proteção dos direitos humanos, a supremacia da lei, a
opção pela liberdade e a justiça, bem como o pluralismo
político através dos partidos.
Sob o ponto de vista da necessária reforma tributária,
deveria, em Primeiro lugar~ ser modificad_a a sistemática
do ICM, de sorte a propiciar melhor distribuição de renda, tendo em vista as disparidades iJ?;teNegionais: Em
segundo lugar, deveria ser possibilitada a entrega autoffiáiica das Quotas do Fundo de Participação dos Estados, mantido o atual critério de distribuição previsto rio
Código Tributário Nacional. Em terceiro lugar, impõese uma riiafor descentralização normativa, concedendose maior liberdade ao legislador estadual.
Do mesmo modo, urge fortalecer a organização municipal com o aumento e a especjficação de suas fontes de
receita, assim como de sua jurisdição administrativa e
política. Não pode mais viver o município brasileiro na
total dependência econômica das outras Unidades da
Federação. Urge efetivar, em benefício deles,_uma transferência ·automática dos recUi-sos obtidos pela via tributária.
Para o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, entendemos ser essencial a reintrodução da eleição direta em todos os níveis, serido contrários tanto à concessão do direito de voto aos analfabetos, quantO à experiência relativa ao voto distrital.
No que diz respeito ao processo legislativo, embora
desejosos de uma reconquista de poderes pelos parlamentares, optamos pela manutenção do sistema de aprovação de projetas_ do Executivo pelo decurso de prazo,
embora com algumas modificações. E fsto porque os
exemplos do passado mostram a necessidade de um dispositivo que agilize a manifestação do Congresso sobre
assuntos- de interesse da Administração. Mas somos dt!
opinião que deveriam ser criados mecanismos que obrigasSem também a manifestação das duas Casas sobre as
proposições de iniciativa de parlamentares, em prazos
curtos _e rígidos que, uma vez expirados, dariam lugar à
deliberação imediata do Plenãrio.
Em relação aos atas enumerados, no texto atual, ~orno
compreendidos no processo legislativo, manteríamos todos, a saber: as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, dos decretos legislativos, as resoluções e os decretos-leis, estes últimos em casos mais restritos.
Mas, entendemos que, em algumas matérias, como a
constituição de novos Estados, deveria o Texto Maior
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prever formas de consulta popular, como o referendo ou
o plebiscito.
Aliás, também seria conveniente pensar-se em termos
de um maior controle do povo em relação aos seus repre·
sentantes, no desempenho de seus mandatos, através de

entidades representativas de classes ou categorias inte-ressadas nas matérias em tramitação. Seria esta uma forma, se não de controle, pelo menos de efetiva. participação, que se traduziria, sem dúvida, nas melhores con-·
tribuições que pudessem ser trazidas à discussão das referidas matérias, como forma de crescerlte aperfeiçoamento da vida parlamentar e da própria representação
poHtica.
No que concerne à estrutura do texto constitucional,
pensamos que a introdução de um capítulo especial, contendo normas gerais sobre a administração direta e indireta, seria uma medida vantajosa para o aperfeiçoamento d<! Constituição.
Em nossa opinião, a estrutura do Poder Judiciário se
enriqueceria com a criaçãõ_d_a Justiça Agrária, doS juizados de instrução, dos juíz-aQO's -nos- DãirroS Pa"ia julga~
mento de pequenas causas e de outras jurisdições especiais" para dirímir conflitos pi!ftlnCrites às relações entre o
consumidor, o fabricante e o vendedor de bens ou servi-ços, bem como o contribuinte e o F.iScó.
A nosso ver, o fortalecimento do Poder JudiciáriO se
daria com:
1) uma maior especialização da Justka com a
criação de jurisdições especiais pará as questões agrária:""
trib,utária, relativas à proteção do consumidor etc, como
explicitado anteriormente;
2) um maior aparte de recUrsos orçamentáriOs em
nível federal e estadual, a fim de se dar, não só melhor remuneração aos juízes, como se se ampliar os quadros da
magistratura e dos serventuários dU: JUstiça, à vista das
necessidades constatadas;
3) um maior rigor nos critérios de sê1eçã0 dOs CargoS
da magistratura;
4) uma maior racionalização -dos critérios de valorização da alçada, a fim de que questões de baixo valor patrimonial não contribuam para o acúmulo de demandas;

São estas as reflexões que gostaríamos de fazer, desta
-- tribuna, relativamente ao problema da reforma constitucional, atualmente tão na ordem do dia das discussões,
dos jornais, das assembléfas_ Políticas.
Nossas observações referiram-se em_ gral"!de parte à
pesquisa sejá mencionada da Fundação Getúlio Vargas,
cUjo questionário tivemos d privilégio de responder.
E que chegou à conclusão que, para a opinião pública
brasileira, a questão da reforma constitucional é o terceiro problema do País, na atualida_de, superado pela innação e o desemprego.
Se não exiStissem outras, esta é, pensamos, uma razão
suficieilte para que sobre ela meditemos na busca de soluÇões que -dêem liberdades individuais sem se esquecerem da segurança do Estado, pois, na lúcida opinião de
Jarbas Passarinho, um desequilíbrio entre os dois termos
é capaz- de levar "a um regime autoritário ou a uma democracia suicida".
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (M~:~ito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José lgnácio. (Pausa.)
S. -Ex• não cbstá preserlte.
Concedo a palavra ao nobre Seriador Fábio Lucena.
(Pllusa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, desisto da Palavra em favor do nobre Senador José Fragelli.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José F_rageUi.

O SR. JOSt FRAGELLI (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sen-a-dores:
O Estado de S. Paulo de terça-feira, vinte e quatro de
maio, publica dois editoriais que, a meu ver, mereceriam
até a sua transcrição nos Aitais deste SenadÕ, tal a importância política das matérias que esses dois artigos trazem, comentando a situação- nacional.
e
No primeiro desses editoriais, encarece o grande órgão
5) o reconhecimento da força normativa aos julga~
dã íniPrensa paulfsta o trãbaUlO-, em termos políticos,
dos, ampliando-se, ainda mais, a autoridade do direito
vem des_envolv~nd_o _o Presidente João Figueiredo,
que
emanado das decisões judiciárias.
que, afinal, se decidiu a assumir o comando político do
Os princípios relativos à ordem econômica e social
seu Partido, encaminhando o problema da sucessão prenão deveriam sofrer altei-ações de posição do Texto
sidencial.
Magno, mas deveriam indicar claramente a opção do leRefere-se o artigo ao quase imoblismo de S. Ex•, o Segislador pelo noeocapitalismo, a conciliação entre a estanhor Presidente, após as eleições de 15 de novembro,
tização e a privatização, o tratamento diferenciado para
- mas que à instâncias de assessores seus, principalmente oas pequenas e médias propriedades, a valorização de orChefe da Casa Militar, e parece que também do Chefe da
ganismos locais, a cogestão, o controle dos investimenCasa Civil, o Presidente João Figueiredo começou a se
tos estrangeiros, o planejamento familiar, a proteção das
movimentar e assumir a direção de toda a luta em torno
ãreas e dos direitos dos indígenas-, -a SUbmissão à vontade
da designação do candidato do seu Partido para futuro
popular dos grandes projetas de desenvolvimento, a im-- Presidente da República. Mas o que de importante assiplantação do Estatuto da Terra para fins de reforma
nala esse trabalho do Jornal O Estado de S. Paulo, é jusagrária, a política de ocupação dos solos urbano e rural,
tamente o contraste entre essa intensa atividade política
a política de fixação do homem no campo, o controle das
atual do Chefe da NaÇão e o seU inlobÜismo no campo
migrações internas, a preservaçãO-do meio ambiente, o
admínistrativo e no tratro das questões económicocontrole da exploração da Região Amazônica, -a prOfinanceiras do País.
teção das minorias, a ausência de discriminações de
Vou ler, Sr. Presidente:
qualquer tipo, a proteção dos menores carentes, o ampaEstranhamente, porêm, não há recíproca para
ro à velhice e a assistência aos deficientes físicos e psíqUiessa compo~tame!JtO nos setores administrativo e
cos.
_·:~--~~~-econ_ômico-financeiro. Neles, o governo dá a imReivindicamos, além disso, um processo democrático
pressão de haver "terminado." Apesar de bissextas
de controle do nosso crescente endividamento externo,
referências à importância de muitO fazer nos quase
através de ampla e irrestrita divulgação de dados, a fim
dois anos que o separam da hora de ir para casa, o
de que o povo se possa conscie~iiiãr -e -participar dO es~-
presidente não avança um indício ·ou- Um-gesto c3-- forço governamental para contê--lo.
paz de _dem~nstrar a dispo_sição. Aceita ~ tese d~ a
Em.boru não seja de boa técnica fegislativa onei-ar o ~crise não apresentar s~luções alternativas e, por
texto constitucional com soluções de problemas conjunconta deiª, não procura, não ouve e não tenta ações
turais, não é menos certo que certas questões crônicas e
nov_as dé esPécie alguma, fora da a_marga rotina
repetitivas têm de ter as linhas bâsicas'de seu equacionaeconômi~o-financeira. Proposital ou iilstintivamenmento no Texto Maior, que rege a vida da Nação.
te, leva essa tônica ao campo administrativo-.
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O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• dá licença para um
aparte, eminente Senador?
O SR. JOSt: FRAGELLI- Um momento, nobre Senadar.
Fora exceções, a maioria dos ministérios Poderia
fechar sem que a opinião pública se desse conta do
fechamento senão meses depois. lnexistem programas, de vulto em andamento, enem aqueles um dia
refeddos nos planos iniciais -parecem prosseguir.
E assim, esse editorial do O Estado de S. Paulo, chega,
adiante, a esta consideração que cabe também ressaltar:
"Pode ser que levem a nada os registras da movimentação evideflte nos gabinetes próximos -de Figueiredo, entre conversas, comentários, trocas de
perplexidad_es t;: exortações à necessidade de ações
concreta_s_ e de mudanças ou r_etificações de cursos e
de pessoas".
Sr. Presidente, ~a <itfi:Ude doChefe da Nação não é
_nova: relegar para segundo, para terceiro, para todos os
planos inferiores os grandes problemas da Nação.
O

~r.

Virgílio Távora- Um aparte foi pedido.

O SR. JOSE FRAGELLI- Um momentinho. e V.
Ex• vai ter a oportunidade de dar um aparte, digamos assim, mais extenso e, com ceteza, mais consistente.
Eu me recordo também que essa atitude vem desde o
GOverno Geísel. S. &.', o Presidente Geisel jnfelizmente
--para·a-Nação, sofreu um tremendo impacto no início da
sua gestão com a grande_vitória do MDB nas eleições de
74. Assim, o Presidente, profundamente chocado, sem
dúvida passou a cuidar apenas do problema político e,
mais do que político, partidário, porque se nós atentarmos bem para o desenvolvimento de toda a polftica do
Presidente Geisel, parece que Sua Excelência s6 teve uma
preocupa~o: preparar o eleitorado brasileiro para não
perder, em 76, as eleições municipais do seu Partido,
como havia perdido as eleições de 1974. E ielegou- repito- a todos os planos inferiores a grande problemáticã brasileíra. Dai o desastre da sua administração que
afundou este País e nos levou, de uma dívida de 12 bilhões e meio de dólares e 43 bilhões de dólares. E a
Nação não pôde desde então se recuperar.
Por uma questão de ética sem dúvida o Presidente de
hoje não diz isto: se fui obrigado a elevar essa mesma
dívida externa de 43 a 100 bilhões, é porque a Nação jâ
era irrecuperável ao tempo em que assumi a responsabilidade de dirigir os destinos do Brasil.
Sr. Presidente, li certa vez - procurei e não consegui
Ch1;1rchill disse que os militares, em ge!ãl_. -~ão maUs .políticos e polític~s desastrados - ele regiStrou isso - salvO quando os militares deixam a farda
e vêm a sir-políticos. Ai eles se tornam, Sr. Presidente.
estrategistas ou tátícos altamente perigosos no jogo político, coriio, aliãs, revelou-se o General Golbery. Se nós
atentarmos para a introdução que ele faz da segunda
edição da sua "Geopolítica do Brasil", podemos ver que
ele procurou aplicar ao desenvolvimento da luta, da batalha políticã, -aqUeles princípios de estratégia e de tãticas
=das quais ele é mestre na arte militar e também se tornou
mestre na arte poHtica, além dessa sua notável cultura
que o faz um dos geopolíticos mais admirados e temidos,
já não diio do Brasíl, mas deste Continente, haja vista as
referencias qúé'OS-argentinos fazem à obra, aliás notável,
do General G-olbery do Couto e Silva.
Mas a verdade, Sr. Presidente, é que o deféito que eu
Vejo no militar que, como militar, assume postos políticos é que eles conduzem a luta política como se estivess-em -conduzindo um combate, uma batalha, não admitem ser derrotados, não admitem perder uma batalha.
Usam de todos os recursos, legítimos e ilegítinios, para
cheg3:r a esse. fun, como o Presidente FigUeiredo, nesta
quadra da vida nacional, principalmente nestes últimos
dois anos, empregando as soluções casuísticas de que te·
mos ooilhedmento pãrã {rue O- seu Partido- não sOfresse
e~~ontr<l:r .~que
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uma revés ainda maior do que sofreu nas eleições de 15
de novembro.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, o aparte
não está tardando?
O SR. JOSI!: FRAGELLI- Pois não, jã do~u o aparte
a V. Ex•, com muito prazer.
O Sr. VirgUlo Távora -

Já?

O SR. JOSt FRAGELLI - Já.
O Sr. Virgnio Távora- Veja V. Ex.• o quanto de injustiça, dita de uma forma elegante, nós ouvimos nesta tarde. Realmente, Senador José_Fragelli, nós que o conhecemos há muito tempo, desde os idos da antiga UDN,
não nos admiramos da eloqüência, do vigor e da impetuosidade com que são ditas, como verdades, assertivas
que nos permitimos ãgora, justamente, tentar contestar.
Assim, diz V. Ex•: "O imobilismo no campo adminisüativo e no trato dos assuntos financeiros estavam caracterizando, aí, a ação do_ Presidente Figueiredo". E, como
achou que era pouco, voltou no tempo, envolveu toda a
administração Geisd ã".fifmou que- S. Ext, surpreendido
pela derrota do __s_eu Partido de _então, em 1974, só teve
um pensamento: fazê-lo vitorioso nas eleições subseqUentes municipais de 1976, e naquela outra de 1978.
Veja V. Ex• que a paixão política pode levar um homem
equilibrado, como o ilustre representante de Mato Grosso, a afirmar algo. que, faz a· nós, que fomos durante 4
anos atentos seguidores das ações de Geisel, ficar surpreendidos. Pois V. Ex• fique ciente que, se alguma restrição faz(ariiós ao Governo do General Geisel era, justamente, à inversão que ele dava às prioridades de seu Governo: cuidava muitíssimo mais da parte aáritiilistrativa
do que da política. Todo sábado, ao invés de ir- e é O
depoimento, por justiça, que faço a Sua Excelência descansar no seu recanto, S. Ex• levava era pilhas de processos administrativ_Qs, porque S. Ex• tinha o gosto de
administrar, Não podíamos deixar passar, sem protesto,
essa afirmativa _de V. Ex• Que o General Geisel, como
chefe de honra da agremiaçãO que então lhe dava apoio e
sustento, tenha procurado fortalecer essa administração,
ninguém c·ontestã-.- Que ele tenha feito jsso, todos nós sabemos. Mas que_ ele não tenha cuidado _d~ administração, oh! meu Deus!, isso be_rra aos céus. Segundo~ A
parte do General Figueiredo~ Também vamos, com toda
clareza, _dar um depoimento a V. Ex•: Sua Ex..celência o
Senhor Presidente da República está cuidando, realmente, da parte política. Se V. Ex•leu toda a cr_ônica, não sei
se chegamos ao meio d_a peroração, não sabemos se era
editorial ou crônica do jornal-:- rnas isso pouco importa
- é porque está endossando, é claro, todos os dizeres
deste importante órgão formador da opinião pública
paulista, mas nós diremos a V. Ex• que o Presidente está
absolutamente cônscio das dificuldades porque a Pátria
está passando neste momento.

e

O SR. JOSf: FRAGELU - Pelo menos essa consciência Sua Excelência teria que ter. Pelo menos essa.
O Sr. VirgíJio Távora- E a série de medidas que V.
Ex~ verá tomadas, esta semana e a próxima, é o desmentido, com fato e nãQ_com palavras, daquilo que, de maneira brilhante, o jornal, e de maneira não menos brilhante, V. Ex' transmitem a este Plenário.

O SR. JOSé FRAGELLI -Obrigado a V. Ex•
O Sr. Virgílio Távora- Absolutamente, tal não se dã.
Grato pelo aparte,
O SR. JOSf: FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex'
Eu que agradeço a intervenção sempre oportuna e seinpre -inteligente, e mais ainda mostrirido essa vivéncia

inestimável que V. Ex• tem da vida política e administrativa.
A última parte da sua intervenção pareCe que encOntra
.resposta em uma parte também deste editorial de O Estado de São Paulo:
"Talvez, por isto, a registrar~se alguma ebulição
nos_cfrculo_s palacianos, não é o m()mento ainda de
nomear quem mais se movimenta no sentido delevar o Presidente Figueiredo a aplicar o figurino
político nas questões administratiVãS e CCoOômicas.
Talvez o próprio Chefe da Casa Militar ou da Casa
Civíf, com muita probabilidade ainda, o Chefe do
SNI, General Medeiros, que singularmente,_ depois
de ::~líjado do páreo sucessório, se sente mais à vontade para assessorar o Presidente."
Então veja v: Exf- qiie tudO indica, segundo esse bem
informado editorialista do Estado, que esse imobilismo
do Presidente incomodava até os seus assessores mais
imediatos ~ eles intervieram para que S._ Ex• se pusesse,
também, a trabalhar no campo administrativo, sobretudo das questões econômico-fmanceiras.
Ainda adiante:
"O que pregam os assessores _de alto_ nível, na
~ sede do Executivo, é a dinamização do Governo,
nos planos administrativo e econômico-fmanceiro,
a transposição para esses setores do animus adotado
com evidente sucesso no seior político e que começaria por amplo diagnóstico da realidade, coordenado pelo Presidente e integiado pelos mais variados segmentos sociais."
O Sr. Virgílio Távora- Eininente Seilador, isto é uma
injustiça clamorosa. O Presidente tem esses diagnósticos
quase dia a dia.
O SR. JOSt FRAGELLI- Veja V._Ex• que houve
necessidade de o Senhor Presidente ser empurrado para
tratar, com igual desenvoltura, dos problemas políticoadministrativos e os problemas políticos.

b Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, is-so é apenas uma opinião de V, EX~ ou, com permissão do seu colega, .Senador Hélio Gueiros, que não gosta que repitamos a frase, um conceito meramente opinativo.
O SR. _JOSt FRAGELLI - Isto aqui é menos um
conceito opinativo do que a revelação de fatos.
o-Sr. Virgílio Távora- Fatos V. Ex~ verá revelados
com as medidas a serem tomadas aqui.
O-SR. JOS€ FRAGELLI- Fatos que se passam no
Palácio do Planalto. Aqui não hã conceito nenhum; há a
afirmação de um fato que V. Ex• poderá dizer que não
corresponde à verdade.
O Sr. Virgílio Távora - somos mais brancos, à realidade,
O SR. JOSt FRAGELLI - ... mas o que afticulista
_afirma, e 9 que nós estamos vendO e assistindo, confirma
também, esse mobilismo Presidencial que, aliás, vem de
longe, porque o Senhor General Figueiredo- e isso nãosou eu quem o diz, é a opinião pública, todos os órgãos
de Imprensa, todos os que acompanham a vida pública
nacional - primeiro nos assuntos políticos, descansou
em cima do traj:la[hQ notável do General Golbery; depois, no setor administrativo, auxiliados por seus ministros, principalmente, os da área económica. Sua Excelência viajava tanto, andava tanto, _que pouco tempo tinha
para cuidar realmente dos problemas nacionais ...
O Sr. Virgílio-Távora- V.
as Viagens do Presidente.

Ex~

está apenas critícando

Maio de 1983

O SR. JOSt FRAGELLI - Eu soube até que uma
das razões da saída do General Golbery era excesso de
trabalho, pois ele. havia se mani~estado: "com 72 anos,
eu me rilato no trabalho e "ele" vive viajando. Se non é
'llero, ê bcnc tro~ato,
_ O Sr. Virgílio Tá'llora -

Outro c_onceito opinativo.

O SR. JOSlt FRAGELLI- Agora pode ser opinati- vo, mas __ _
O Sr~ Virgílio Tá,..ora- V. Ex•, desta vez, não pode
negar, é um conceito meramente opinativo.
O SR. JOSI!: FRAGELLI passados e presentes.
O Sr. Virgílio Távora existiu?

..-. com base em fatos

Mas quem disse que este fato

O SR. JOSf: FRAGELLI- Eu quero ceder, em parte, a V. Ex•, concordando em que, de um tempo para cã,
o Senhor presidente, sob o impacto dos fatos do fim do
ano passado, que levaram este Pals a recorrer ao FMl,
parece que Sua Excelência despertou de sua letargia, e
começou, de lá para cá ...,.... e _eu reconheço- a trabalhar
pessoalmente, ou pelo menos a fazer trabalhar ...
O Sr. Virgílio Távora- Jã é um grande avanço de V.
Ex•.
O SR. JOSt FRAGELU- ... os seus Ministros; porque, na verdade, Sua Excelência ainda ficou, como o editorialista bem encarece, ficou mais na atividade política
do que nas preocupações de ordem administrativa, e nas
gravíssimaS -preocUpações de ordem económicofinanceira do problema nacional ...
O Sr. Virgílio 1ávo_ra -_ Emin_ente Senador, permitame agradecer-lhe. Agradecimento não tem toda hora.
Permita-me agradecer porque vamos recortar esse trecho
do discurso çle V. Ex•, par~ acalmar alguns dos nossos
companheiros, que acham que S. EX• não dá a devida
atenção ao fenómeno político. De maneira que um depoimento como o de V. Ex• terá de ser muito insuspeito,
não fora a autoridade de_quem o expende; a posição que
toma no momento, para que seja nlosti'ado esse depoimento com toda essa insuspeição a alguns mais ávidos,
mais sôfregos, de nossos- correligionários, que acham que
V. EX~-não está justamente dando devido apreço ao fenômeno político ...
O SR. JOS~ FRAGELLI - Eu gostaria que V. Ex'
recortasse esse trecho para uso próprio e não para alertar
seus companheiros, porque não pretendo entrar na seara
do Partido de V. Ex•.
O Sr. Virgílio Távora Ex•._

Bondade reconhecida de V.

O SR. JOSf: FRAGELLI- Não pretendo chegar até
lã, e muito menos ser causa de novas discussões.
V. Ex• há de reconhecer que na atividade presidencial
desenvolvida,-ágora sim, com grande empenho, incansavelmente pelo Chefe da Nação, o problema da sucessão
presidencial é um aspecto, o problema da atenção que
Sua Excelência e seus Ministros possam dar ao seu Partido é outra faceta da situaçã-o. Agora mesmo, e V. Ex•
teve até oportunidade de apartear, colegas seus
queixando-se, fazendo choro baixo, dizendo que nem os
Ministros dão atenção aos Parlamentares pedessistas, V.
Ex' acabou de ouvir essa manifestações dos seus companheiros.
Esta é uma questão de economia interna do PDS, em
que não desejo, nem. indiretainente, tomar parte.
O Sr. Virgílio Távora- Razão pela qual agradecemos
-a -gentileza da atitude.
-
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O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt FRAGELLI -

Brasileiro, solteiro, maior de

Pois não.

O Sr. Hélio Gueiros- Senadof Josê Fragelfi, V, Ex~
com muito brilho e oportunidade, como s_empre aliâs,
nas suas intervenções, focaliza o problema da inércia ou
acomodação do Senhor Presidente da_República
O Sr. Virgílio Távora -

O Sr. Virgílio Távora 35 anos, pode ser.

Não sem nosso protesto.

O Sr. Hélio Guliiros - tanto coill !elação à administração, como à política do PDS e do Brasil. Quero me referir, neste aparte-a v. Ex~. primeiro ao aparte do eminente Senador Virgílio Távora, quando S. Ex• descobriu
a inapetência do ex-Presidente Ernesto Geisel para com

a política.
O Sr. Virgílio Távora- Perdão, V. Ex• ouviu isso no
meu aparte?
O Sr. Hélio GUeiros _:_ DiSse V. EX• qUitile-ieVava
para casa pacotes e pacotes de pr9cessos administrativos, sem dar atenção para a política e isso V. Ex• achou
que era até um defeito de S.- EX• o General Ernesto Geisel.
O Sr. Virgalio Távora- Ah! que interpretação boa!
O Sr. Hélio -Gueiros - Eminente Senador José Fragelli, imagine se o General Ernesto Geisel-tivesse predileção pela política. Porque ele no terreno político, acabou com o bípartidarismo, fundou o pluripartidarismo,
encarregou o Gen.eral Golbery do Couto e Silva de organizar urna estratégia para dividir as Oposições; não satisfeito, fechou o Congresso, editou o pacote de abril, modifiCou- a mecânica de eleição dos Deputados Federais.
Se um homem desses não se dedicou à politica partidária, então realmente é um caso incrível
O Sr. Virgflio Távora- E diga: fez a abertura e permitiu, inclusive, V~ Ex• estal-em aqui a nos brindarem com
esses formosos discursos.
·
-· - ·

O SR. Hl!:LIO GUEIROS - ... _nãO diz porque, nem
para que. Com licença Excelência, vou terminar o aparte. Abre--se o jornal e se lê: eu sou presidenciável. Vem
outro e diz, no dia seguinte: eu sou presidenciável... eu
sou presidenciável. Segundo relata um Deputado federal, o trabalho deles ê na base de almoço e jantar. Quer
dizer, se V. Ex• quiser ser presidenciável, arranja aí uma
boa cozinheira, um bom copeiro, convida seus colegas e
ãlguns Deputados para almoçar ou jantar, e assim estão
pteenchidos todos os requisitos :Para a condição de ser
-presidenciável.
- O Sr. Virgílio Távora - O que cuida muito bem dos
interesses dos brasileiros, segundo diz V. Exf
O Sr. Hélio Gueiros- Eu acho simplesmente ridículo,
-Senador José Fragelli, a gente acordar, apanhar o jornal,
e· tomar conhecimento da existência de__ um presidenciável. Hoje é um, amanhã é outro, e o Presidente da Re.p_ública ainda acha pouco, porque disse um dia desses:
-\?Ocês estão se esquecendo de um, o Ministro do Exérci~. que - qualquer coisa - vou colocar também entre
os presidenciâveis. Quer dizer, para evitar essa ~mar
guia ...
O Sr. Virgílio Távora - Isso nã_o é anarquia, é o
exercício da democracia. Qualquer cidadão que preencha as condições mínimas de aspirar à Presidência da
República tem o direito d_e fazê-lo.
O Sr. Hélio Gueiros - Se todo mundo que tiver 35
anos puder ser candidato, ei:ttão acho que nós temos 60
milhões de candidatos a Presidente da República no Brasil.
O SR. Virgílio Távora- E vai depender, exatamente,
-do partido que o apoiar, escolhê-lo ou não. Só issO!

O SR. JOSI!: FRAGELLI - Essa questão da dádiva
dos Presidentes para uma nova democracia

O Sr. Hélio Gueiros - Eu tenho a impressão que a
idade cronológica não deveria ser a condição única para
algu~m aspirar à Presidência da República.

O Sr. Hélio Gueiros- Aliás, nobre Senador José Fragelli, permita que eu conclua meu aparte!

O Sr. Virgílio Távora- Não ê a condição única, mas
é condicão necessária segundo a Constituição.

O SR. JOSÉ FRAGELLI - nós vamos disc_utir por
outro assunto. Eu não acho que seja uma dádiva. Encostados à parede pela tremenda situação económica e financeira do Brasil, não cabia a esses dois Presidentes,
um começar e o outro não completar, porque não está
completando, nos dar o desenvolvimeto adequado à
abertura política.

O Sr. Hélio Gueiros- Deste modo, Senador José fragelli, acho que V. Ex' tem muita razão em até louvar o
despertar c;lo Presidente para a realidade brasileira. E V.
Ex• argumenta muito bem quando diz que o Presidente
está sendo empurrado. Ele ê empurrado taoto na órbita
da administração, como na órbita da política.

O Sr. Virgflio Távora - Ainda bem que V. Ex~ reconhece que está no desenvolvimento adequado.
O SR. JOSt: FRAGELLI- senão chegaria à situação
da Argentina, em que, pura e simplesrrlente, os rililitares
vão entregar a política e o poder aos civis. A isso chegarlamos, se invés de gradual, fosse outra a abertura
política.
O Sr. Virgflio Távora -"Eminente Senador, não se
preocupe não, Perto do ano 2000, V. Ex' nos darão aulas
de como governar. Antes, não!
O Sr. Hélio Cueiros- Qu-ero dizer ao nobre Sellador
José Fragelli que, apenas de raspão, eu estava mostrando
que a opinião, o conceito opinativo, do Senador Virgílio
Távora sobre a inapetência do General Geisel, na politica, não tem fundamento nos fatos. Agora, com relação à
nova ação do Presidente Figueiredo, no que diz respeito
à política, quero dizer que realrrieilte acho que S. Ex• está
certo. porque no Brasil, está acontecendo uma coisa engraçada, Senador José Fragelli: a gente_ lê um_jornal de
ontem, de hoje, de amanhã ou depois, aí aparece um cidadão dizendo que é presidenciável ...
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O SR. JOSt FRAGELLI- Sr. Presidente, quero ler
um longo frecho de uma outra nota do jornal O Estado
de S. Paulo, ao lado daquela a queja me referi. Vou pedir à Mesa que-fãça parte integrante do meu pronunciamento esta nota do O Estado de S. Paulo, denominada:
A burocracia no poder.
A nau do Estado navega em mar proceloso. Pouco importa; sereno, o comandante janta com a Sr•
I vete Vargas, para selar o acordo que trarâ o PTB
ao regaço governamental. Tudo se passa, num setor
de Brasilia, como se os problemas do outro setor, o
económico, nà_o_~Xístissem: ê preferível ter maioria
na Câmara, ainda -qUe seja para aprovar o Decretolei nQ 2.012 sobre a politica salarial, do que se preoCUpar em realizar a -grande tarefa de resolver os
problemas políticos e admini.strativos que impedem
a correta soluçãç.__ das questões económicas.
Em outras palavras, o Presidente prefer~. "assinar" um tratado de paz (ou mero armistício) com o
populismo petebista, num momento de recessão a
exigir SacrifrdOs;·a--razer
pacto· com" as forças Vivas da sociedade para enfrentar o desafio que dos
feudos das empresas estatais se lançam todos os dias
contra o poder do Estado.

um

Todos nós lemos na Imprensa, no ano passado, declaração do SenJ:tor Presidente da República no sentido de
que as-estatais não o obedecem, Sr. Presidente. Não entendo essa maneira de exercer a autoridade de um Presidente da República vir confessar de público, como Sua
Excelência confessou, qUe não era obedecido pelas esta~
tais, como se aqueles que dirigem as estatais não fossem
pessoas de confiança dO própdo Presidente da República~ Eu perguntaria a este homem público, do maior gaw
barito, que é o Senador Virgílio Távora: Se um dos seus
auxiliares de confiança, quando no Governo do Estado
do Ceará, deixasse de obedecê-lo, de seguir as suas instruções, S. Ex• o manteria no cargo? De modo nenhum!
e não é- preciso que V. Ex• responda, pois todos nós oconhecemos muito bem; aliás nem V. Ex~, nem eu_e_nem
ninguém.
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex' está deixando que o
Senado pense que sou arbitrário; não é tanto assim, não.
O SR. JOSI!: FRAGELLI- Pois bem, as estatais, hoje, exercem um poder tal que elas, de certo modo, imprimem a linha m.ãis desastrada ôa administração pública
federal.
O Sr. Virgílio Tâvora- Eminente Senador, permitame um aparte que vai ser construtivo.
O SR. JOSf: FRAGELLI -

O Sr. Virgflio Távora - A Oposição esta tão bem informada do que se passa no Governo, e com tanta força,
com tanta convicção, tanta veenlênCia, afirma coisas que
nós, que imodestameJ?.te não temos essa privaticidade
~o gsande com 9 poder, desconhecemos.
_O Sr. Hélio Gueiros - Senador José Frage!li, quero
- louvar V. Ex~ porque todo o meu aparte foi entrecortado
com o contra-aparte do Senador Virgílio Távora. Mas,
eu creio que V. Ex~ conduz bem o assunto e espero que o
Senador VirgíliO Távora não peáurbé a sua dissertação.
O Sr. Virgílio Távora- Mas aflrmo que foi invo_luntariamente -e com a -benevolência. Se perturbamos,
permita-nos a nossa culpa. Cuidávamos que havia uma
intervenção consentida.
O SR.JOS:€ FRAGELLI- Não perturba de maneira
_n~nhuma. Se alguma coisa tem valido os pronUnciam-entos que aqui tenho feito, entre outras razões, devo às intervençõe's do nobre Senador.
O Sr, Virgnfo Távora- É a fidalguia de V~ Ex• que assim- afirma. Mas, Senador Hélio Guelras, vamos nos
comportar melhor.
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Pois não.

O Sr. Virgflio Távora- Queríamos justamente dizer a
V. Ex~ que neste ponto, nesta sua afirmativa, não de de..
sobediência ao Preside:Ote da- República, mas na sua afirmação do imprimir ...
O SR. JOSt FRAGELLI --Mas foi o Presidente
quem disse isso. Eu li e V. Ex• leu.
O Sr. Virgílio Távora - ... justamente uma diretriz à
economia que, às vezes, não se coaduna com o modelo
apresentado para seguir essa economia, V. Ex~. neste
ponto, começa a chegar muito perto da pregação que
aqui temos feito ...
O SR. JOS:€ FRAGELLI --Muito bem!
O SR. VIRGIUO TÁVORA -qual seja, o atrelar as
estatais, as sociedades de economia mista, que pululam
nesse País, seja_ na esfera federal, seja na estadual, àquelas normas rígidas da SEST. V. Ex~ deve recordar-se, que
quando foi criada a SEST, permita-me dizer, a Se_cretaria
de Controle das Empresas Estatais, meio mundo sele..
vantou contra, inclusive correligionãrios de V. Ex• que
julgavam que o Governo estava querendo se entregar à
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iníCüi.tiva privada; aciballdO ci:HTI- a autoridade dri.s estatais. Nós criamos, justamente dentro desse neocapitaiiSmo do Brasil, emínente Senador, verdadeiros rilonstrOs.
Nós criamos órgãos que independem inuito rTtais dOs
seus dirigentes do que das forças endógenas que, hoje,
emanam desta entidade. Óbvio que o trabalho que Nelson Mortada faz na SEST é um trabalho incompreendido. Conhecemos o Sr. Nelson Mortada muito superficialmente, mas conttecemos o seu trabalho talvez um
pouco mais profU.ndamcntC. S6rá um fr3.óall1.o a ser reconhecido posteriormente, porque realmente o _que nós
tínhamo-s não como fruto do Governo de Gei.Sd, não
fruto do Governo de Figueiredo, mas fiuto que vem desde a reconstitucionalização de 45 a esta parte, fomos
criando sucessivamente órgãos cujos orçamentos eram
muitíssimos maiores, cOmo V. Ex• bem sabe, n-o seu con-junto, do que o próprio orçamento ftscal da União. Ou
para ser mais preciso: duaS, três vezes maiores, coiifõrme
o ano e conforme a época em que foram considerados.
Realmente, nós temos hoji o gigantismo da ·aa-ffiinistração indireta. Disso não temos a menor dúvida, principalmente caracterizada pela sociedade de economia mista e pelas empresas públicas. Estamos de -acordo nesse
ponto.
O SR. JOSt FRAGELLJ ~v. Ex~. como sempre, faz
uma observação que _calha e corresponde à verdade.
Mas, Sr. Senador, o que todos nós combatemos são os
excessos dessas administrações, a começar pelo que gãnham os dirigente$ das estataís.
O sr. Virgílio Távora- Não são apenas os dirigentes,
não.
O SR. JOSt FRAGELLJ - Um momento, um momento! Eu devo ter em casa, não trouxe aqui, mas ainda
vou trazer, um trabalho de Clayton de Paiva, que V. Ex•
jâ deve ter lido, ...
O Sr. Virgílio Távora -

Jâ.

O SR. JOSt FRAGELLI - ... mostrando que os homens da PETROBRÃS, da Vale do Rio Doce, desses
grandes monstros a que se refere V. Ex.', esses Presidentes e altos dirigentes ganham mais, muito mais- não é
um pouco mais, não -, muito mais do que os Presidentes e altos dirigentes das maiores multinacionais e ele filz
a referência, nesse -seu trabalho, Citando, por- exemplo,
quanto ganham os Presidentes da IBM, da General Motors, das grandes multinacionais, todos eles com vencimentos muito menores do que os Presidentes e dirigetltes
das nossas estatais. V. Ex• deve ter__visto este_ trabalho e
eu me fundamento ...

vai tomar providências sérias para- coibir esses -abusos e
esses excessos ...
O Sr. Viignio Távora -:_ Sérias e muito corajoSas.
O SR. JOSt FRAGELLI- V. Ex• poderia contribuir
muito para esse debate, trazendo aqui, concretamente, o
que ganham esses dirigentes. V. Ex• se referia à ELETROBRÃS, eu aceito ...
O Sr. Virgílio Távora Não, eu citei a ELETROBRÃS, porque_quis sair da PETROBRÃS, que parece ser o alvo de tudo, mostrando que não é só na PETROBRÂS; mas eu queria dizer a V. Ex~, veja o caso
concreto; o TCU, Tribunal de Contas da União, achou
um absurdo que empresas públicas, que empresas de
economia mista em que o Governo é majoritário, sendo
deficitárias - não falo naS que são superaYitárias pelo sistema contâbil hoje de aferir lucro, fosse distribuir, com os seus funcionârios, os s~us dirigeiites,- ainda,
aquilo que era apenas, não o lucro real, mas o lucro contáhil pela reavaliação de ativo e passivo. Bem, V. Ex~
sabe que esta circular do TCU deu, nada mais, nada menos, que a entrada, em juízo, de ações de praticamente
todos os funcionârios de uma empresa de geração de
energia elétrica, a FURNAS ...

O SR. JOSt FRAGELLI- A culpa, por exemplo, é
de quem? Desses sucessivos dirigentes, dessas empresas
que criaram _essa situação. O que me admiro é o Senhor
- Presidente ainda manter, à testa dessas mesmas empresas, crs mesmos dirigentes que para tudo isso contribufram.
O Sr. Virgílio Távora- Más, aí, há um engano de V,
Ex• ...
O SR. JOS€ FRAGELLI buo ...
O Sr. Virgt1io Távora tempo atrás.

Por isso ê que eu atri-

... Não é de hoje, é de muito

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Sr. Senã:dor, quem tem o
maior poder tem a maior responsabílidade; quem-tem o
poder de tud_o__tem a responsabilidade.
O Sr. Virgílio Távora- E a prova é que V. Ex• espere
as providências desta semana e das próximas.
O SR. JOS:t FRAGELLI- O Senhor Presidente tem
o poder, mas não tem assumido as responsabilidades
desse poder.
-

O Sr. Virgmo Távora- Eminente "Senador, Dão são
só os dirigentes. Aí é que V. Ex• precisa chegar ao fulcro ...

O Sr. Virgnio Távora- Neste ponto, estamos em pleno desacordo.

O SR. JOS€ FRAGELLI- Não. Mas eles dizem dirigentes.

O SR. JOS:f: FRAGELLI - ... Ê por isso que acuso
Sua" EXcelência de ser um homem que pouco atenta para
os graves problemas administrativos do País; sua Exce- lência não atenta, por exemplo, para mais esse aspecto ...

O Sr. Virgílio Távora ......:.. Não só os dirigentes. O equivalente a quantos salários pensa V. EX• que ganham, digamos, um técnico de nível superior, não vou falar -na
PETROBRÁS, mas da ELETROBR.ÃS. Quanto?
O SR. JOSt FRAGELLI O Sr. Virgílio Távora -

Eu não guardei...

De quatorze a dezessete.

O SR. JOS:t FRAGELLI - Eu até não me lembro se
ele se referiu à ELETROBRÃS, talvez n-ão. Mas outra ...
O Sr. Virgílio Távora -
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Outra que não estâ tão ...

O SR. JOSt FRAGELLI - Mas eu estou me estribando num homem, numa autoridade de Clayton de Paiva, inclusive, insusj:leíto para o próprío Governo;·mos~
trando o escândalo dos_ vencimentos dos dirigentes das
nossas grandes empresas. Um escândalo inadmissíveL E,
agora, acredito, temos lido, nos jornais, que o Governo

O Sr. Virgílio Távora - Nesse ponto, estamos em divergência completa.
O S~.JOS"Ê FRAGELLI- ... manter, na direçào dessas empresas públicas ...
O Sr. Virgílio Távora- Como, se os homens não são
culpados de algo que veip do passado'?
O SR. JOSr. FRAGELLI - ... homens que levaram
para essa situação catastrófica e essa situação imoral de
distribuir a esses dirigentes lucros ...
O Sr. Virgílio Távora- E aos funcionáriOs ...
O SR. JOS:f: FRAGELLI -

•.. de distribuir ...

O Sr. "Virgílio Tâvora- V. Ex• só fala em dirigentes;
tem funCionários ...

O SR. JOSt FRAGELLI- ... distribuir retribuições,
se lucros -rossem, não sendo. ~ isso que não admito.

-~COmo

O Sr. Virg.nio-Távora- Perdào,legalmente eles o são;
na prática não são. Legalmente são, não é?
O SR. JOSI.!: FRAGELLI- Legalmente, eles cri~ram
uma situação "interna, administratiVa, contábil, que naturalmente gera direitos adquiridos e, pur isso mesmo, são
amparados pela lei, mas, direitos adquiridos aOusivos,
excessivos, mostrando ...
O Sr. Virgílio Távora- Mas não no momento, foram
adquii'ídos- em um passado que já vai longe.

O SR. JOSt FRAGELLI- mostrando, não apenas a
falta. de civismo desses dirigentes, como também, de
· ITiOâo --indireto a responsabilidade por eles, do Senhor
Presidente da República.
Ah! isso é que eu não posso admitir.
O Sr. Virgílio Távora- Como o Senhor Presidente da
República tem responsabilidade sobre direítos- ãdquiridos, bem ou mal, num passado que já vai longe'?
O SR. JOS:t FRAGELLI- 1:. claro, se os homens são
dele, a responsabilidade é dele. E os recentes? Por que esses novos dirigentes não cortaram os abusos e os excessos? Por quê?
_O_ Sr. Virgílio Távora- Porque os abusos e excessos
jã foram transfOrmadoS em direitos adquiridos.
O SR. JOSt FRAGELLI- E por que o Senhor Presidente da República não atentou para esse aspecto grave da administração desses dirigentes'? Justamente porque o Senhor Presidente da República não atenta devidamente para os graves problemas.
O Sr. Virgflio Távora- Eminente Senador, seja justo!
O SR. JOSt FRAGELLI- Sua Excelência é um co·
modista. O Senhor General Geisel era um trabalhador,
não hâ dúvida nenhuma ...
O Sr. Virgilio Távora- No seu discurso, que tem tó·
piCoS com o qual concordamos, seja _justo!
O SR. JOSJ!: FRAGELLI - mas era um trabalhador
cheio de vaidade. Como naquele episódio da reforma -da
lei sobre as sociedades anônimas, em que Sua Excelência
quis ter a vaidade de, pessoalmente, contribuir, para o
projeto, com 69 a 70 e tantas emendas de sua autoria. E,
discretamente, sua Excelência fez com que ,a imprensa
-toda publica~se isso. Autoritarium! -Ao lado do autoritarismo, sempre existe a presunção. V. Ex• hã de concordar que era um homem cheio de presunções o eminente Presidente Geisel.
Sua Excelência trabalhava mais do que este, não hã
dúvida nenhuma, mas também, trabalhava assim: fazendo 60 a 70 emendas, pessoais, ao projeto de lei das sociedades anónimas.
O Sr. Virgílio Távora - Mas que crime coine"teu o
Presidente por ter feito as setenta emendas?
O SR. JOS"t FRAGELLI - Nenhum, a não ser a
publicidade que sua Excelência mandou fazei ein- torno
disso.
O Sr. VirgniOTáVora -

Isto daí é uma dedução.

O SR. JOSJ!: FRAGELLI - E mostrar uma competência específica que, pOssivelmente, Sua ExeleCência
não teria.
O Sr. Virgílio Távora - Sua ExCelência não era tão
bom exegeta da leis como o Senador do Mato Grosso.
Mas, negar vontade e patriotismo ao Presidente Gelsef.
não.
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O SR. JOSt FRAGELLI --Pouco ou nada conheço
ie sociedade anônima, porque o Fórum de Mato Grosso
t pobre em questões como essa. O que eu aprendi, na famldade até esqueci.
O Sr. Virgflio Távora- Imagine se tivesse aprendido

nais alguma coisa.
O SR. JOSt FRAGELLI- Eu tenho certeza de que
o Presidente Geisel, nesse particular, sabe mais do que
eu. Bem mais do que eu.
Mas prossegue esse editorial:
Por momentos, tem-se a impressão - guardada
a distância cultural que nos separa da França- de
que no governQ_ "há quem pense" que as questões
relativas à estabilidade da moeda e á credibilidade
no valor do cruzeiro sãQ. "nada" diante da enorme
importância que assumem as chamdas realizações
(?) sociais do governo, ou os acordos políticos" do
tipo desse a que nos referimos, ou l;\ "sucessão" pre..
sidencial. O governo, quando trabalha, preocupa~se
com os problemas sociais e pouca importância dá à
questão da inflação. O General Danilo Venturini
procura a todo transe angariar as simpatias da Igre~
ja do Brasil e elabora projetes sobre projetes a res~
peito da questão fundiária; o MiriiS1ro Andrazza
cuida dos problemas do solo urbano, esquecendo-se
de conbinar sua política" (lesiva à nvre inicíativa em -muitos aspectos) com os outros ministroS:. Com is~
so, pode merecer os elogios dos adversários de on~
tem, mas cuida das enchentes sociais a jusante e não
a montante - isto é, desperdiça.
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex' iirii-ãparte?
O SR. JOSt FRAGELLI- Vou conceder, mas V.
Ex' verá que o aparte será mais ciPorturio um pouCo
adiante~

Essa, aliás, é a atitude que Raymund Aron ainda
anteontem apontava como caractertstíCa do gover~
no Mitterrand: o predomínio da idéia de rtifortna
sobre o da estabilidade da moeda. A conseqliência,
na França, começa a ver~s~ o déficit vultoso do seter público, a irracionalidade da administração, o
descrédito do franco nos mercados financeiros. No
Brasil será diferente? .
Aliás, do cruzeiro, nem se pode mais falar em crédito
ou descrédito da nossa m~eda, nos meios financeiroS in~
ternacionais.
Se os s.ocialistas de Mitterrand procuraram aplicar em 1983 um programa elaborado em 1972, antes
da crise do petróleio, no Brasil defendem-se,_ em
1983, as medidas tomadas em 1974.
Daí a oportunidade também de nos referirmos ao Presidente Geisel.
Quando todo o mundo sabe que foram desastrosas, embora seus efeitos perversos só agora se tenham revelado.
~aquilo que eu falei, nobre Senador, é claro que tinha
esses efeitos perversos, teriam que encostar o Brasil à
beira do abismo. :E: claro. Elevando uma dívida externa
de l2_para 43, como fez o PresidenteGeisel, os efeitos teriam que ocorrer como estão ocorrendo agora, porque
ele não tomou aquelas medidas que deveriam ter sido tomadas à época, por aquela razão de ordem política. Ele
quis continuar a expiri:São econômíca, ele quis que o
Brasil tivesse a ilusão de uma prosperidade, da qual não
poderia gozar, senão empenhando o seu futuro, como está empenhado o futuro do Brasil, pelo menos por 15
anos, se doravante as medidas adquadas forem tomadas,
porque sabe muito bem V. Ex~. nobre Senador Virgílio
Távora, que antes de 15 anos não há perspectiva de sairmos da situação calmitosã em que nos enc_ontramos.- E
isso foi gerado, de início, no Governo Geisel e agravado,
agora, no GoVerno Figueiredo.
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, V.
agora passou para o domínio da futurologia.

Ex~

O SR. JOSt: FRAGELLI - Um momento.
No Brasil, o mar de bonança em que se viveu, ilusoriamente, a partir de 1974, acabou convertendo-se
neste mar de sargaças em que o Estado_ brasileiro
não aVança um milímetro no caffiinho dO progrésso
social...
PaÚ não se falar no descrédito -nacional fÕra daS nossas fronteira.
... -porque a moeda perdeu qualquer sentido de
valor e ninguém mais faz negócios em cruzeiros.
Já chegamos a esse ponto V. Ex~ sabe muito bem que
os grandes negócios que se fazem, hoje, são em dólareS,
em marco alemão; em outra moeda não se fazem porque,
nem dentro do País, ninguém tem mais confiança no cruzeiro. Este, o resultado da administração Geisel, somada
à administração Figueiredo.
b um fato, não é uma opinião alternativa. b um fato
que V. Ex~ está constatando, está sofrendo, e que só mesmo essa grande dedicação e essa inteligência flexível e experiente de V. Ex• pode encontrar ainda defesa para fatos como esse.
O Sr. Virga1io Távora- Eminente Senador, quando o
aparte for dado, estamos aí.
O SR. JOSI': FRAGELLI -

Prossiga:

Porque a moeda perdeu qualquer sentido de valor, ningüém mais faz negócios em cruzeiro, mas
sim em uma das tantas moedãs que se foram criando para garantir, também ilusoriamente, o valor do
dinheiro, que não vale mais nada.
Dou o aparte a V. Ex'
O Sr. Virgílio Távora- Veja V. Ex• o que é o jogo das
palavras. Diz que ninguém faz fiais negócios em cruzeiros, dando a impressão que faz o negócio em dólar, em
-m-aTcii=Nao-.-"0 que o jornalista aí afirnia é -que os nêgócíoS são feitos dentro daquelas moedas não escriturã.is:
~ORTN, a UPC ..
O SR. JOSI!: FRAGELLI --També~ isso, maS eu li
aqui...
O Sr. Virgt1io Távora- Quando muito isso. Por quê? _
Pela forma clássica de poder acompanhar ..
O SR. JOSt: FRAGELLI -_A ORTN é não-moeda.
Então se fazem negócios, tarito em moedas estrangeiras,
como nessas não-moedas nacionais. E por quê? Porque a
moeda não vale nada.
O Sr. Virgílio Tál'ora -

Não, senhor!

O SR. JOSE: FRAGELLI - Ninguém tem confiança
nela.
O Sr. Virgílio Távora - Não é por isSo.- QUem é que
lhe disse que é por isso?
O SR. JOSE: FRAGELLI antes.

Isso jamais aconteceu

O Sr. Virgílio Távora- única e exclusivamente, eminente Senador, porque a ORTN, a UPC, se V. Ex• quiser, o MVR, Maior Valor de Referência, ac_ompanham a
desvalorização da moeda. E a mesma coisa posso fazer
na atual moeda, dizendo, em lugar de ser em valores correntes, valores reais. Não há o que V. Ex• está afirmando, descrédito completo na moeda. Há apenas, como an_tigamei1te s_e falava, haverá reajustamento nesses contratos. V. Ex• sabe quanto tempo lidamos com isso, desde o
tempo em que era Ministro. Portanto, podemos afirmar,
sem querer fazer jogo de palavra. Antigamente,_ não se
falava em MVR, em UPC, em ORTN; dizia-se: o valor
da obra é tanto, será reajustado de acordo com a fórmula, _uma fórmula até muito bonita que, modéstia à parte,
fomos nós que a introduZimos, dentro da sistemática dos
contratos de obras públicas brasileiras, quando passamos em 1971/72.
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O SR. JOSE: FRAGELU- Mas, nem sequer prevendo uma situação dessa.
O Sr. Virgílio Távora- Como não? Já aquela época
havia a necessidade de se prever o reajustamento. Quando falo em ORTN, em UPC, estou, nada mais, nada menos, prevendo aqueles reajustamentos automáticos devidos. É isso o que V. Ex~ afirma.
O SR. JOSt FRAGELLI - Faço Um jogO de palavras, consoante, diz y, Ex' V. Ex• naturalmente ...
O Sr. Virgílio Távora - Faz dois.
O SR. JOSt FRAGELLI- V. Ex• faz algo mais sutil, mais inteligente, V. Ex• faz um jogo de raciocínio.
Enquanto eu faço de palavras V. Ex' faz um jogo deraciocínio. Mas, a Verdade é que tudo quã.nto V. Ex• disse,
permita-me afirmar, não veio senão chover no molhado
e confirmar o que eu havia dito e o que li nas linhas desse
editoriaL Não veio senão confirmar.
O Sr. Virgílio Távora- Em 1972, havia ORTN, havia
MVR, havia Governo de Revolução e, no entanto, Jã se
fazia reajustamento, os contratos já eram feitos dentro
de formas de reajustamentos, para evitar aqueles outros
aleatórios que encontramos na vida pública e que tanto,
à época, davam o que falar.
O SR. JOSE FRAGELLI - Bem, o meu tempo jâ está terminando ...
O Sr. Virgílio Távora- Com um grande pesar nosso.
O SR.JOSI!: FRAGELLI- ... e eu gostaria, Sr. Presidente, porque esses são assuntos que devem ser debatidos, como diz aqui o próprio Editorial do O Estado de S.
Paulo:
"O Brasil necessita crescer tanto quanto honrar
seus compromissos e, por isso, debater opções."
Devemos debater esses problemas, embora fiquemos
apenas nos debates. Mas a experiência tem mostrado,
sobretudo nestes últimos anos, que os debates políticos
de fundo social, de natureza económica e financeira têm
levado pelÕ menos a alguns resultados, e, não fosse aresistência das Oposições aqui, dentro deste Congresso,
nem essa estreita abertura política teríamos conseguido.
Então, vamos continuar ness_es debates.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, queria aqui ainda fazer alguns comentários, e sempre em torno de um pequeno estudo, agora, dess_e excelente jornalista e economista
que é Joelmir Betting, quando, em l~ de setembro de
19.82, analisando o Orçamento da República, para o
Exercício de 198~, efe mostra quais eram as épocas, os
objetivos, as metas do Governo:
"-'1) expansão da economia no limite do crescimentO--da força de trabalho;
2) reordenação dos gastos públicos no calibre da
contenção do _endividamento externo;
3) redução da taxa de inflação a nlveis sOCialmente suportáveis;
4) integração das contas monetárias com as contas fis-cais;"

Imaginem só., e nós estamos vendo, antes do fim do
primeiro seniestre, que nada disso está sendo atingido,
conseguido, realizado pelo Governo. Quer dizer, um
_orçamento com metas, com objetivos, com propósitos
do Govenro, nesseS campos decisivos da vida nacional,
nada disso está sendo realizado, nada está sendo consegüido, tudo está dando errado. Talvez nenhum desses
itens, aqui, esteja sendo cumprido.
Continua o Sr. Joelmir Beting:
''5) redução do déficit público consoHdado para
2,5% do PIB"

Isso quando no Governo Geísel. Se não me engano, foi
a 8 ou 7, _e foi por aí afora.
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Tambêm não estã sendo conseguido esse deSiderato.
Enfim, talvez nenhum desses itens. Eu pediria a atem;ão
do nobre Senador Vfrgflio Távora para esses dad.os, porque nós ainda queremos debatê-los, aqui, e vamos precisar das luzes de S. Ex' para nós chegarmos ã-COrlc!Usões
que não sejam da OpoSíçâ~o e neffi- do GOVerno, aias Sejam conclusões que, de illgum modo, venham contribuir
para minimizar os efeitos desastrosos da atua-i P-olítica
do Governo. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. SenadÕres, a Lei Estadual n9 436, de 23 de junho de 1981, do Rio de J ançiro,
na parte em que fixa tetÇ> mâxlmo de idade para aceitação de inscrições em_ concurso público, é, pelo que dela
agora estou sabendo, um documento inadequado ao momento vivido pelo País, de dificuldades econômicosociais imensas, -cuin- reflexos no merCado de trabalho,
além de incompatível com um Governo como o recêminstalado em meu Estado, assentado na legitimidade dO
voto popular, democrâtico portanto.
Estou tendo a atenção despertada para a dita lei, somente agora, em virtude de correspondência que me
manda um IncHto e combativo advogado ca-rioca que,
havendo solicitado inscrição em concurso que O-Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está realizando, para ingresso na magistratura, teve-a indeferida sob a alegação
de haver ultrapassado o limite de idade: 48 anos.
Mandado de segur~nÇ? impetrado em seguida deu-lhe,
liminarmente, o direito de realizar as provas, mas, quando do julgamento do mérito, a decisão não o beneficiou,
eis que a segurança foi negada sob o fundamento de que
a legislação em vigor (ou a dita Lei nl'436, de 1981) disciplina a questão de modo contrârio à pretensão do impetrante.
Ora, confrume bem lembrado pelo interessado, a
Constituição Federal i:l.ssegura a igualdade de direitos,
sem distinção de sexo, raça, trlibalho, religião ou convicção política, não tràtâiido da idade, o que demonstra
a irrelevãnda de-tal requislto.
Assegura, ainda, o livre exercícío de qualqUer -trabã.lho, oficio ou profissão, observadas, tão-s_omente, as
condições de capacidade.
Assirn, o edital de convocação para a realização de
concurso na carreira de magistrado, no Rio de Janeiro,
assim como a lei estadual, não poderiam, sem _ofensa à
Constituição Federil, estabelecer restrição relativa à idade, particularmente à idade mãxlma, tanto ma!s que_ a
própria Carta Magna já se incUmbe -de fiXar oS_ fimÚês
mínimos de idade para ingresso na magistratura, ou seja,
25 anos para juiz federal e 35- anos para os tribunais superiores. Em nenhum lugar existe a resl!~ção do _limite
máximo de idade.
A própria Lei Complementar n~" 35, de 14 de março de
1979, que dispõe sobre a Legislação Orgânica da-Magistratura Nacional e à qual os Estados devem obrigatoriamente adaptar-se, não fixa limites de idade. Adaptar não
é restringir, como bem -ellsina a hermenêutica.
A questão ou o caso concreto a que atrás me referi não
ficou decidido em definitivo, eis que o falo -de estar em
discussão matéria constitucionàJ sempre enseja o recurso
ao Supremo Tribunal Federal. Mas, independentemente
do prosseguimento da causa ou de novas pendências ju- .
diciais, penso que é hora da administração pública estadual do Rio de Janeiro rever a sua Lei n9 436, de 1981,
quando menos com vistas à ampliação do mercado de
trabalho para pessoas de idade provecta e b_~m mais _experientes.
A restrição não é nada democrática e, pois, deve desaparecer. (Muito bem!)

O SR. PRESID~NTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller,

O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr Presidente e Srs. Senadores:
Leio, para que conste dos Anais desta Casa e, portanto, do Congresso Nacional, o abaixo-assinado enviad'o
pelos representantes de todas as forças vivas de Alta Floresta e Paranaíta, em Mato Gn~sSo, ao Sr. Ministro CéSar Cais, -digno Ministro de Minas e Energia.
O referido abaixo-assinado visa defender os garimpeiros da região, desbravadores indômitos, descobridores
do ouro, bem como plantadores de cidades, pioneiros
_~~r~~c~s d~ imensa Regíã9 Amazónica mato_-grossense.
Eis -o que diz o documento:
Nós, abaixo-assinados, em nome da população de
Alta Floresta e Paranaita, no Estado de Mato Grosso,
viemos à presença de V. Ex•, expor, e ao final solicitar o
seguinte:
1 -Alta Floresta está localizada no norte do Estado
de Mato Grosso. A região começou a ser colonizada há 7
anos atrás, com a chegada de colonos vindos, em_ sua
maioria, do Paraná, imbuídos dO pfopósito de trabalhar
na agricultura.
2 - Tão logo teve inicio a colonizaçãO, descobriu-se
que a região era rica em ouro. O garimpeiro -r.oeUZito"
descobriu uma jazida nas imediações da sede do agora
Município, no lugar denominado Planeta.
3- Milhares de garimpeiros começaram a chegar em
Alta Floresta. Foram descobertos novos garimpos,
como o do Jaú (que abrange o Buriti, Grata Rica, Grata
do Capim), o do Zé Vermelho, Zé da Onça, Satélite, Juruena, Cabeça e muitos outros.
4- O ouro começou a brotar generosamente da terra.
Com isto o Município teve um desenvolyiment~ _ex1_!aordinário - o comércio floresceu (e hOje contribui com
mais de 80% do ICM, conforme prova em anexo)J os
imóveis valorizaram, não há indigentes na .cidade, nem
problema de desemprego.
5---0 ouro movimenta a cÍdade. Segundo declaração
da Associação Comercial de Alta Floresta, 70% do movi~ento comercial gira em torno do garimpeiro. E em Paranaíta, distrito de Alta Floresta, esta taxa chega a 80%.
6- Alta Floresta e Paranaíta contam, atualmeate,
com 445 estabelecimentos comerciais e industriais, gerando com isto, cerca de 5.000 empregos.
7-Os dois ri1aiores garimpos da região são os garimpos Plttneta e do Jaú, que constituem verdadeiras comunidades, equiparando-se às pequenas povoações que
.:X:istem jJõfiste Brasil afora, mlde- Õ garimpeiro vive,
trabalha e constitui família, e lá se instalaram há mais de
5 anos atrás, contanilo atualmente- com aproximadamente dez mil pessoas, entre garimpeiros, velhos, mulheres e
crianças.
8- Convém assinalar que o Municípiõ cOnta com 65
mil habitantes, 20 mil dos quais são garimpeiros. Isto eXplica o fato de contarmos apenas com menoS de--IO mif
eleitores.
_9- Há mais ou menos dois anos atrás, a Mineração
PORTO ESTRELA se instalou na região, começã.ndo a
operar no Garimpo do PLANETA. Há dez meses atrás
começou a operar no JAÚ. Salientamos que a Mineradera encontrou nestas áreas, milhares de garimpeiros
trabalhando pacificamente.
10- No dia 8 de abril de_l983 a população do Mu-nTC!~iO_ fo1 Stir.Pri!Cndida com a notícia veiculada pelaRádio_ Nacional de Brasília, segundo a qual os garimpeiros
deveriam desocupar as áreas de pesquisa da Mineração
Porto Estrela até o dia lO de abril, pois a partir desta
da~ª seriam eyacl,l~das.
II --No dia 12 de abril do corrente ano, chegaram a
Alta Floresta, vindos de Brasília, funcionários do
DNPM e agentes da Polícia Federal, dando início à expulsão dos garimpeiros_e suas famílias.
--~~:-Toda a populaç_ã9_ de Alta Floresta, incluindo
aUtoridades muniCipais .....:. prefeito e vereadores """"""""'"-comerciantes, industriais, agricultores, profissionais liberais, todos se uniram em-defesa do garimpeiro, já que tà~
dos sabem que a sobrevivência do comêrcio" da Alta Floresta depende do garimpeiro, pois o o_uro que ele arranca
da ter;a, com suai-, sacrifício e malária é vendido ali mes-
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mo, e o dinheiro apurado é gasto na cidade gerando e~;
__ pregos, riquezas, enfim, contribuindo para o engrandeCjmento e progresso daquela região norte-matogrossens~. _
13- A preocupação de Alta Floresta não se deve somente ao fato de o garimpo ser imprescindível para o ~e
senvolvimento do município. Há também o proble~a
social: são milhares de garimpeiros expulsos do seu local
de trabalho, num país onde há milhares de desempregados procurando um lugar para trabalhar.
14- Alta Floresta e Paranaíta, que jamais viram em
suas ruas indigentes, hoje vêem, com pesar, mulhe_res,
- criançaS e até homens pedindo um prato de comida~
Vêem, também, centenas de empregados que trabalham
na indústria e no comércio, com a .ameaça do desemprego. Vêem, também, proprietários assistindo à desvalorização do seu imóvCl, pois com a expulsão dos garimpeiros dos maiores e mais ricos garimpos da região o prejui~
ZO--será de todos.
15- No dia 18 de abril do corrente ano, houve uma
concentração em frente da Prefeitura Municipal. Não foi
obra de agitadores, mas sim um movimento espontâneo.
Eram os garimpeiros que estavam sendo despejados na
.cidade, eram os comerciantes preocupados com a si.:
tuação. Todos- mais ou menos duas mil pessoas- pediam às autoridades que solucionassem o problema.
Agentes da Polícia Federal ameaçaram a multidão._ Só
não houve uma explosão de violência devido ao bom
senso das autoridades municipais.
16- Alta Floresta e Paranaíta estão abaladas pela
tensão social reinante. Todos temem que o desespero
leve à violência.
17- Alta Floresta e Paranaíta precisam do garimpeiro. Queremos continuar convivendo todos juntos: comerciantes, agricultores, garimpeiros e mineradora. Em
Alta Floresta há lugar para todos ...
Diante -dõ ExpoSto, viemos solicitar a V. Ex•
a)'- Que seja suspensa, imediatamente, a evacuação
de garimpeiros e seja efetuada a retirada da policia federal da área.
b)- Que sejam demarcadas áreas de livre garimpagem nos limites dii região 'atuaimente explorada pelos garimpeiroS (Jaú e Planeta);
c)- Que seja garantido o trabalho livre do garimpeiro em toda área, pelo prazo mfnimo de 6 meses;
d)- Que seja -garantida a participação- do garimpeiro
e da empresa mineradora na comissão de demarcação
das áreas de livre garimpagem.
Pedimos deferimento
Alta Floresta, 23 de abril de 1983.- Edson dos San~
tos, Prefeito Municipal - Luiz Bertoldi, Presidente da
Câmara de Vereadores.- Benedito D~urado, Vereador,
- Li-vino C~ AraUjo, Vereador - Antonio Prudente Soa. res, Vereador- Alfredo H. Pereira, Vereador- Aparecido Ferreira, Presidente: Associação Comercial - Orlando Petrofeza, Coordenador Distrital: Paranaíta- José Jacinto Sobrinho, Pres. Associação Taxistas --Di.
Boaventura Mattos Jr., Representante da Classe Médic~
- Elzo Aparecido Rossi, Representante dos Comerciantes - Antonio Acorde, Representante dos Agricultores
- Ipemty B. Fiuza, Representante dos Pilotos Civis -Aldenor Ramalho, Representante da Imprensa - Nilton
Marques, Representante dos Hoteleiros- José Ribamar
Marques, Garimpeiro - Jaú - Antônio Ferreira Lima,
Garimpeiro - Planeta - Dr~ Irene Briccatti da Silva,
Representante dos Advogados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Raimundo Parente)- Conce~
do a palavra ao último orador inscrito, Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, O .Millistro
Mário Andreazza, a 18 de maio último, apresentou uma
solução comPletamente inacei~ável para o reajuste das
prestações dos iinóveis financiados pelo Sistema Finan.ceiro de Habitação.
A proposta apresentada levantoU em todo o País uma
onda de indignação entre os mutuários e até mesmo seta-
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res ponderáveis do PDS criticaram o Ministro do Interior.
As críticas fizeram com que o Ministro Mário An-

dreazza passasse a apresentar as suas soluções de maneira diferente.
Em primeiro lugar, afirmou nos últimcis dias, por diversas vezes, que a preocupação era a de manter as prestações dentro dos níveis de comprometimento histórico
do sistema habitacional.
até 3 SM - -20% da renda
de 3 a 7 SM - 25% da renda
de 7 a 15 SM - 30% da renda
mais de 15 SM - 35% da renda

A questão não é essa, no momento. O problema não
tem nada de histórico, ê atual. O que acontece_ é que o
mutuário está diante de um processo inflacionãrio violento, de uma situação econômíca de desemprego, rotatividade e redução s:J.Iarial, enfim, de instabilidade, e o
comprometimento da sua renda é total com despesas de
alimentação, transporte, luz, gás, escola, e outras, inctu~
sive prestação da casa própria. O orçamento familiar de
hoje não suporta uma pressão da ordem de 130% de rea~
juste na prestação da ·casa própria.
h importante verificar quem-é o mutuário do Sistema
Financeiro de Habitação. to trabalhador, sujeito a uma
legislação salarial que mudou para pior. b o profissional
liberal, que hoje e"nfrenta uma situação de ganhos em di~
minuição. t o funcionário Público, tanto o c-iVil quanto o
militar, que não obtive-i-3m -os 00% de reajuste dC vencimentos (os civis ficaram em míseros-82%).
Falar, portanto, em comprometimento histórico da
renda, no momento, é uma brincadeira de péssimo gosto, que só tende a desagradar ainda mais aqueles que estão sendo penalizados sem qualquer culpa pelos males
da economia.
A outra sugestão compreende a utilização do FGTS. f:
o mesmo que tirar de uma posição e colocar na outra,
quer dizer, assim nada muda, ou melhor, fica cada vez
menor a ínfima poupança (se podemos assim chamar o
FGTS) que o trabalhador faz enquanto trabalha, a qual
poderá ser útil durante o período em que esteja procurando emprego, porventura tenha de viver essa situação.

O denominado subsídio fiscal, ou seja, a redução da
prestação por intermédio do incentivo fiscal do Decretolei n9 1.358, já existe fãz tempO e de nada alteraria o
problema. Com ou sem o íncentivo a questão é uma só
- o aumento de 130%. Qu_em tem o beriefício terá o-aumento, da mesma forma que quem não o recebe (os mutuários do sistema que tenham financiamento acima de
2.000 UPC).
As demais soluções - elasticidade no prazo, limitada
a 30 anos, e a modificação do sistema de amortização podem de fato reduzir o valor da prestação, mas não são
soluções novas.

mut!,lário cólno._ também, auxiUar na contenção do pro-:cessu- inflacionâJ'io.
A hora é de reduzir a correção monetária e o seu impactá realimentador do processo de alta dos preços.
Por isso propomos um projeto de lei que estabeleça
uma dinâmica redutora, ora se aplicando a correção monetária plena, ora se reduzindo a prestação puramente
em 80% de reajuste, caso a variação anual da ORTN seja
superior a isso.
t o momento de o Congresso Nacional se manifestar
no interesse da população e não esperar que o FMI, no
comando d_o processo, queira adotar alguma medida a
respeito do problema, o que achamos difícil.
A representação parlamentar brasileira está sendo
chamada pelos representados para que interfira no pro·
cesso. Não_ temos dúvida de que não podemos deixarescapar essa oportunidade.
---Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Não há
maiS- oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, _designando para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

(Em regime de urgência - art. 371 - c do Regimento Interno
Apreciação_ ~o Oficio n9 S/23, de 1982, do Prefeito
Municipal de Mauá (SP) solicitando, nos termos do art.
42, item IV, da Constituição Federal, autorização do Senado para contratar empréstimo ·externo no valor de
US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norte-americanos), para aplicação no sistema viário daquele
município (despachado às Comissões de Finanças, de
Constituição e Justiça e de Municípios).

Votação, em turno único, dó Projeto de Lei do Senado
n9 308, de 1981-DF, de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que altera as atíquotas do imposto sobre a
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos
a que se refere o a·rt. 31 do Decreto-lei n9 82, de 26 de de·
zembro de 1966, tendo
PARECERES, sob n's 340 a 342, de 1982; e429 a 431,
de 1983, das Comissões:
-de- Constituição e- Justiça - ]9 pronunciamento: fa·
voráve1; 29 pronuQciamento: pela constitucionalidade e
juridicidade da emenda de plenário;
-do Distrito Federal-19 pronunciamento: favorável;
29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário; e_
-de Finanças -19 pronunciamento: favorável, 29 pron~ciamento: favorável à emenda de plená_riO.

5
Discussão, em turno único, da Redação FinãJ (oferecída pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 443, de
1983), do Projeto de Resolução n9 57, de 1982, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de crédito no valor de Cr$
206.675,000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros).

Discussão, em turno único; da Redação Final (oferecida pela ComissãO de Redação em seu Parecer n9 442, de
1983), do Projeto de Resolução n9 87, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municfpã.l de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, a contratar operação' de crédito no valor de
Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões,
trezentos e cinqüenta mil e seiscentos cruzeiros).

7

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 441, de
1983), do Projeto de Resolução n9 9o', de 1982, que auto~
riza a Prefeitura MuniCipal de Riacho da Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crêdi·
to no valor de Cr$ J.Q72.000,00 (três milhões, setenta e
-dois mil cruzeiros).
8
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n? 27, de 1982 (n9 63/79, na Casa de origem), que
altera dispositivos do Código Civil Brasileiro, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 932, de 1982, da
Comissão
-de Constituição e Justiça.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Lew
gislativo n? 24, de 1979 (n9 25/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Técnico-Científica e Tecnológica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Jamairia- Árabe Popular SocíalíSta da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de
junho de 1978, tendo
PARECERES, sob n9s 981 a 984, de 1982, das Cernis·
sões:
-de- Relações ~xteriores, 19 pronunciamento: solicitando at.idiéncia do Poder Executivo; 29 pronunciamento:
(sem as informações solicitadas) favorável;
-de- Economia, favorável; e
-de- Educação e Cultura, favorável.
lO

Na verdade, toda a solução apresentada agora o foi
em 1982, quando o reajuste alcançou apenas 89%, o que
hoje é pouco, quando comparamos esse valor aos 130%.
A conversa é a mesma de 1982. Quer dizer, nesse ano

apenas se empurrou para a frente o problema, sem
resolvê-lo e hoje ele aparece ainda mais dramaticamente.
Será que a solução é lançar a questão ainda mais para
a frente? Sabe-se que o Ministro do Interior Mário An·
dreazza já definiu a criação de um grupo de trabalho
para estudar as conseqUências do reajuste de julho de
1984. Propomos que esse grupo de trabalho seja perma~
nente e que se reúna, todos os anos, nos meses anteriores
a julho, pois se não for adotada umã -posição ctara, ago·
ra, o problema tende a se repetir a cada ano, sem qualquer dúvida, e com cores cada vez mais sombrias.
Temos que evitar isso, e para tanto cabe ellcontrãruma solução prática, que permita uma redução constante do valor da prestação, de forma a não só favorecer o
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Discussão, em turõo úníco, da Redação Finã.l (ofereci·
da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 444, de
1983), do Projeto de Reso\ução_n9 198, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Resende, Estado do Rio
de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 142.580.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros).

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 452, de
1983), do Projeto de. Resolução n9 28, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cara[, Estado de Minas
Gerais, a contratar operação de-crédito no valor de Cr$
43~378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oitO mil e seiscentos e cinqUenta cruzeiroS).

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 256,_ de-1981 (apresentado pela Comissão de Econo·
mia como conclusão de seu Parecer n9 1.418, de 1981,
com voto vencido, em separado, do Senador José Fra·
gelli), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Montes
Claros (MG)-a elevar em Cr$ 209.108.000,00 (duzentOs e
nove milhões, cento e oito mil cruzeiros) o moniãflte de
sua dívida consolidada, tendo
~!'-RECERES, sob ri9s 1.419 ~ 1.420, d~ 1981, ~asCo
missões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municfplos, favorável.
O SR. PRESID_~E (Raimundo Parente) encerrada a sessão.
(Levanta~se

Está

a sessão às 17 horas e 45 minutos.)
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INSTITUTO DE PREVIDltNCIA DOS CONGRES.
SISTAS
'

_çida pelo art. 12, item ''III", da Lei n~> 7.087, de29 de de-

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despesas

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas, nos termos da ci:ullpetência eStabeíe-

parecer que os mesmos se encontram corretos e em boa
ordem, satisfazendo, assim, as exigências legais.
Brasília, 12 de maio de 1983.- Fernando Magalhies,
Conselheiro - Nilson Gibson, Consetheiro - Fernando
Cunha, Consetheiro- Floriceno Paixão, ConselheiroCarlos Wilson, Conselheiro - Nelson Carneiro, Canse·
Jheiro.

zembro de 1982, tendo procedido ao exame do Balancete

referentes ao período de

1~>-1

a 18-2-83 e do Demonstrati-

--vo das Receitas e Despesas do
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO N9 7/f983
Disciplina a concessão de empréstimos em geral,
revoga a Resolução n"' 2/1983 e dá outras providências.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência
dos Congressistas-IPC, no uso de suas atribüiÇOes e
ante o_ disposto no artigo 49 e parágrafo único do artigo
50 da Lei n~' 7.087, de 29 de dezembro de 198.3, reSolve:
Art. 1" As carteiras de emprêstimos simples e Ftil1do
Assistencial do IPC, após verificação de disponibiiidade
de Ca.íxa, considefadi areserva matemática para-pagamento da folha de pensionistas e o.bservadas as normas
. vigentes para cOncessão _de emprêstimos em geral, serão
autorizadas a operar, pelo Presidente do IPC, nos termos
a seguir disciplinados:
I - Empréstimos simples aos segurados, mediante
consignação em folha de pagamento das duas Casas dO
Congresso Nacional, órgãos supervisionados do ·seriado
Federal e folha de pagamento dos pensionistas do IPC,
observadas as normas vigentes para averbação, passam a
obedecer aos seguintes .critérios:
a) teto máximo: Cr$ 2~000.000,0.0 (dois milhões de
cruzeiros);
b) prazo: até 18 (dezoito) meses;
c) juros e correçào monetária preiTxada: 6.3% (seis
ponto três por cento) ao mês.
II- Os empréstimos concedidos pelo Fundo Assistencial do IPC obedecem ao disposto no inciso I desta
Resolução, exceto no que concerne ao seguinte:
a) teta máximo: Cr$ 3.000.000,00- (três milhões ·de·cruzeiros);
b) observar, sempre, a capacidade financeira do mutuário, que será aferida com base nos subsídios, vencimento, pensão ou provento;
c) para não segurados do IPC, juros e correção monetária prefixada de 8.8% (oito ponto oito por cento) ao
mês;
d) garantias adicionais de:
I - o mutuário assinará nota promissória no valor total da dívida; exceto para os segurados obrigatórios;

2 - o pagamento das amortizações mensaiS será feito
mediante autorização escrita irrevogável do mutUário ao
Banco ~.0: BrasH SJA, agências SUPAR, SUSEN, ou Sl).DEP, pãra desconto em sua contacorrente da quantia
devida, em favor do IPC;
3- aval de dois servidores do Congresso. Nacional,
exceto para os segurados obrigatórios.
Art. 2" Nas quitações e reformas será concedido
abatimento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor
dos.)uros e correção monetária prefixada a vencer.
Art. 3" A margem consignável do segurado pensionista para averbação na folha de pagamento de pensões
do IPC ser.â igual à concedida aos parlamentares pelOs
ór~ãos competentes da Câmara dos _Deputados e do Senado FederaL
· Art. 4~" O mutuário que desfizer o seu vínculo de segurado com o [PC terá o restani"e do seu dêbito vencido.
em sua totalidade, obrigando-se a resgatá-lo imediatamente ou através de. uma promissória devidamente avalizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 59 Fica revogada a Resolução n" 2, de 13 de janeiro de. 1983, e demais disposições em contrário.
Art. 6Y A presente Resolução entra em vigor a partir
desta data.
BrasHia, l2 de maio de 1983.- furtado Leite, Presidente - Fernando Magalhães, C_onselheiro- Fernando
Cunha, Conselheiro ,..... Florict'!no Paixio, ConselheiroNelson Carneiro, Conselheiro - Jutahy Magalhães,
"Cciõselheiro.
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSIS'fAS
__ _ Reunião OrdinlÚ'ia, realizada
no dia 12 de maio de 1983
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia doze de
maio de mil.novecentos e oitenta e três, sob a presidência
do Senhor Deputado Furtado Leite e com a presença dos
Senhores Conselheiros Senador Jutahy Magalhães e Deputados Raul Bernardo, Floriceno ..Paixão, Nilson Gibsón, Ferriando CUnha, Carlos Wilson e Cardoso Alves,
reúne-se o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, a fim de tratar de assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião ante-

rlor, o Senhor Presidênte Deputado Furtado Leite declara abertos os trabalhos e trata dos seguintes assuntos,
constantes da pauta: - Projeto de Resolução, disciplinando a concessão de empréstimos em geral, revogando
a Resolução-númerO dois, de ritil novecentos e oitenta e
três, e dá outras providências. Justifica detalhadamente
que a medida visa ampliar o teto máximo para empréstimos e unificação dos juros para os segurados. O assunto
é amplamente discutido, estabelecendo-se que deve-se fazer uma pesquisa no que concerne a juros bancários para
numa próxima oportunidade estudar-se a possibilidade
de .diminuir os juros ou modificar o critério das amortiR
zações mensais. O Cons"elheiro Senador Jutahy Magalhães solicita esclarecimento quanto à necessidade de
assinar-s.e promissória no valor total da dívida para os
·empréstimOs CC?nceâidos Pelo" Fundo Assistencial, quan_do os Conselheiros Deputados Raul Bernardo e Floriceno Paixão esclarecem que essa norma é utilizada pelo sistema bancário, visa apenas resguardar, ainda mais, a
Instituição e que a obrigatoriedade da nota promissória
é somente para os segurados _fa~ultativos e não segurados. Assi!_ll,_embora tenha havido-divergências em alguns
pontos, a matéria é votada e aprovada,
consubstanciando-se na Resolução número sete, de mil
novecentos e_oitenta e três. A Resolução é assinil.da e vai
à p_!.!blicação. Prosseguindo, o Conselho Deliberativo
aprecia e.aprova, unanimemente, os seguintes processos,
deferidos ''ad referendum" pelo Senhor Presidente- de
concessão de pensão a: Odete Veloso de Moura Santos e
~~!si!-_ ~ortela Salles;_ -.de inscrição como segurados facultatiVos aos seguintes servidores:- Wamir Soares Ribeiro, Maurício Lourenço da Silva, Asael Andrade Albuquerque, Raimundo Teles Taveiras, José Ivan Braga,
Laureei Borges de Lima, Joviniano José dos Santos, Maria José da Silva, Nadja Lucena Pimentel, Heloisa Lustosa de Oliveira, Luiz Cesar Lima Costa, Domingos Amorim de Carvalho, Ricardo Marinho Bandeira de Mello,
lldenir Maria Braga Coutinho, Valteir Marcos de Brito,
Dirçe Benedita Ramos Vieira Alves, Heloisa Helena
Diãs, João BatiSta Silva Aragão, Benedito Fakson Ribeiro, Olavo de Souza Ribeiro Fitho, José Silva Ferreira,
Domingos Pereira dos Santos, Br~ Queiroz, Francisco
Peieira da Silva, Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa, Marilene Perpetua Pinheiro Poppi, Rosângela Çosta
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Lopes, Pedro Lacerda Ramalho, Manoel da Paixão Pereira da Cruz, Maria do Amaral Favit:iro, Urbano Inácio dos Santos, Lourival Brasit, José Gomes da Silva,
Gilda Gomes Rodrigues, Fernando Luiz Ortega de Paula Cunha, José Francisco de Assis, João Batista Luciano
da Sílva, Soares Mariano de Almeida, José Correia
Cabral, Raymundo Franco Diniz, Vandenbergue dos
Santos Sobreira Machado, Maria do Céu Menezes, José
Ribeiro dos Santos, Maria Helena de Oliveira Cabrài
Santos, Carlos Augusto .Alimandro, Vera Lúcia Marco
Sabara, José de Arimatea dos Santos, Marcilio José da
Silva, Marilucia Chamarelli, Lena Marcia Bahia de Menezes, Ana Grasiela Falcão Freire Kronenberger, Betson
Rodrigues de Souza, Carlos José Bahia de Menexes, Ney
Gonçalves, Maria José Costa Queiroi, Annete Maria
Bahia de Menezes, Vantan Mendes Furtado, Mãrla
Leda Coelho, Paula Cunha Canto de Miranda, Joaquim
Ortega Filho, José da Silva Ferreira, Adrião Soares Barbosa, Adalberto Alves Torres, Carmelita da Silva Martins, Joaquim Antonio- Martins, José de Alvarenga, José
Batista Carvalho Liparaii, José de Alencar da Mata, Jomar José Ramos, José Alexandre Girão Mota da Silva,
Márkt Francisco dos S"iintos, Ronaldo Ferreira da Silva,
Sílvio Hauagen Soares, Elizabeth Veil da Costa, Ionete
Aquino de Oliveira, Wantuil José de Oliveira, Fernando
Urb::mo, Evandro Bezerra Freire, Raimunda Vieira Matos da Costa, Eduardo Luiz Mouzinho Mariz, João Cailos dos Santos, Antonio Luiz Galdino da Silva, José Raimundo Santos, OSvaldo Nogueira da Gama, Regitl"a
Maria de Borba Benevides Dias, Isabel Maria Magosso
Mancini, Ligia Maria Barreto Jurem a, Benedito de Azevedo Barbosa, Kafia Rossane Ribeiro, Maria dos Santos
Muniz, Edmundo Ferreira de Andrade, lvaldo Rolando
Filho, José Messias Feitosa dos Santos, Carlos Magno
Fagundes Franci, Adalizia de Souza Cunha, Augusto
Lopes Ribeiro, Cleide Soares Pires Ribeiro, José di)eSUs
Campos, Cosnie Fonseca de Oliveii-a, ArmêniO Ferreira
Pinto, Antonio Alves Santos, Adelino Silva, Marcelo
Muniz de Melo, José da Silva, Leci Gabriel da Rocha,
Maria Luci de Andrade Rocha, José de Ribarnar Duarte
Mourão, Carlos Alberto da Silva Pinheiro, Jaime Carvalho de Aguiar, Benito Juarez Infran da Silva Ortega, Mariza Monteiro Duarte Mourão, Shii-ley SantaJla,__ SQi'lia
,de Lima Belchior, Virgínia Maria de Faria Laranja, MaM
ria das Graças Bombinho Ribeiro, Tadeu Izidio Patrocínio de Moraes, Raimundo Carreiro Silva, Elizabete-PinM
to Alvarenga, Wolney Rosa, Alberto da Cruz Goiú;alM
ves, José da Conceição Tavares; Otacil1o Outra Mala,
Acyr Mauro Paiva da- SilVa, Maria Auxiliadora GÕnçalves de Souza, José Afr_âoio.Rodrigues, Maria Edith Rangel Licassli, José Ary d~ So_uza, Cleber de Oliveira, Francisco Alves Ramos, Sandra do Canto Ramos, José da
Silva, José Alcíno ScaraSSati, Luiza da Silva Neiva, JoSé
Ribamar Teixeira Luz, Maria do S_ocorro Rodrigues Silva, Joaquim Rodrigues _da_Silva, Antônio Francisco de
Albuquerque Cavalcante, Maria Constância de Oliveira
Rocha, Ãlvaro Brag<i da Silva, Tomas· Martins Vieira,
Murilo Eduardo Fernandes da Silva- Porto, Áureo Sá
Miranda, João Florêncio Cavalcante, Severino Lourenço da Silva, Isabel Cdsfina Mendes Perna, Eymard de
Almeida Mousinho, Jorge Luiz Moreira, Rosa Villa
Rios, Demerval Gomes Ribeiro, Ademar Martins Rezende, Antônio Pinto de Matos, Ewerton Muniz de Melo, Aliomar Pinto de Andrade, Suzana Menezes da Silva,
Mário Ferreira Barbosa, Maria lvanilde Cardoso Veloso, Elsa Caparica, Ana Amélia Bezerra Bandeira de
Mello, Uvia Alvim Cerri, Marly Alvim Cerri, Emfiia Silva Cardoso, Jane Kaczan de Freitas, Haroldo de Moura
Saldanha, Nanci! Viana Barbosa dos Reis, Liulai Leite,
Albata Castro da Matta, José Heron Gomes da Silva,
Hélio Afonso de Medeiros, Domingos Vieíra de Souz_a,
Antonio Carlos Carderaro da Silva, Francisco Antonio
Gomes, Cleunicy Ramos de Lima, Fernando Tasso de
Campos, Auzir Luiz de Souza, Alzira Custódío, Paulo
Roberto Baptista Lopes, Oton Queiroz Mendes, Vitórío
Manoel de Almeida, Josafâ Cavalcante Lacerda, Mariza
da Silva Mata, Djalma de Souza Alvares, Teresa Emília
W. de Carvalho Viana, Paula Francinete Trindade de

Queiroz, ·welHngton Celso Aranha, Joselito Correia e
Silva, Augusto Alves, Maria do Rosário Leite de Castro,
-Joaquim Firmino de Melo, Mercio Cecília, Antônio Senador Costa, Maria do Carmos Santos Ferreira, Evany
PereÚ~ Reis, Moacir Joaquim de Oliveira, Hilton Meireles, Clei Jesus Pereira, Léa Ribeiro da Silva, Fausto Inácio de Oliveira, Silmârio Rodrigues, Amãlia Rosa dos
Santos, Cecília Marques Ferre_ira, José Agnaldo Leopoldo Nunes, IvO José da Silva, Sebastião José da Silva,
Elias Gonçalves Rosa, Tenisson Chaves dos Santos, HélM
cio Azevedo, Bartolomeu Alves de Jesus, Vicente de
Paula de Souza Lopes, Jorge Cesar Gouvea, Paulo Afonso Lustosa de Oliveira, Sidnei José Kronemberger, Jairo
Oliveira Leite, Luiz Humberto de Freitas, Oisenis Almeida Carvalho, Paulo Castro Ribeiro, Genilson do Espírito Santos Jamar, Nilo Nogueira, Ana Maria da Silva,
Nancy Godoi de Carvalho, Osmar Borges de Carvalho,
-Maria Angélica de Freitas Santos, Denise de Baere Cavalcanti D'Aibuquerque, Ana Lúcia Ayres Kalume Reis,
Carlos Eduardo Batista de Oliveira, Horivelto A velar de
Oliveira, Pedro Augusto Cavalcante D'Aibuquerque,
Francisco Robias da Silva, José Ribamar da Silva, Wilma Boi-8es de Santana, Sérgio Sampaio Barrig3. e Narciz.o Maria; - de averbação de mandato dos seguintes
parlamentares: - Antonio Ferreira de Andrade, Altair
Chagas, Antonio Marques da Silva Mariz, Ald() _da SJ!va
Fagulldes, Alufzio Paraguassu Ferreira, Adriano José
Valente, Ha~ry Alzira Sauer, Gonçalo Claudino Sales,
Gerson Cama ta, Francisco Oreste Libardoni, Fued José
Dib, Antonio Correa da Costa Neto, Hugo Rodrigues
da- Cunha, Hugo Ramos Filho, Francisco de Freitas
Castro, Hélio Carvalho Garcia, Carlos Nelson Bueno,
__:Antonio Carlos Valadares, Haroldo Sanford Barros,
Homero do~ Santos, Jorge Wilson Arbage, Fernando
Gomes OliVeira, Antonio de AlrpeidaFreitas Neto, Fernando Wilson Araújo Magalhães, Antonio Nonato do
Àmaral, FranCisco Benjamin Fonseca de Carvalho, AiM
ron Carlos da Silva Rios, Francisco das Chagas Vasconcelos, Hélio Dantas, Adhemar Paladini Ghisi, Juarez
Rogério Furtado, José Sarney FilhO, João ClimaCo de
Almeida, João Juarez Bernardes, João Herculino de
Souza Lopes, José Peixoto Filho, José Eudes Freitas,
Paulp ~osé Alves Rattes, Paulo David dá Cosf.à M-arM
ques, Paulo Cruz Pimentel, Osmar Leitão Rosa, Ociávio
Cesário Pereira Júnior, f..fewton Cardoso,-Nab~~-Teles
-dã:~R.ocha Júnior, Stoessel de- Oliveifa Dourado, Sérgio
Mário Ferrara, Osvaldo de Souza Coe~ho, José Par~nte
Frota, SeOaStiãO Rodrigues de Sãuía Júnior, Sarnir
Achôa, Rubem Guanais Dourado, Ruben Figueiró de
Oliveira, Raimundo Vieira da Silva, Raimundo Tarcísio
Delgado, Wilson Leite Braga, Raimundo da Cunha Leite, Wildy Vianna, Walter de Castro, Waldir Walter,
Ubaldo Barém, Tobias Alves Rodrigues, Jorge Ferraz,
João Albertóàe SOuza, Joacil de Brito Pereira, João Batista Miranda, Joel da Silva Ribeiro, Jayro Maltoni, Jarbas de Andrade Vasconcelos, Jader Fonten~!le BarbaihÕ, Pedro Ivo Figueiredo de Campos, Pedro Chafik
GermanO, Pedi-o Arthur Sampaio, Iram de AlmeidR Saraiva, Iranildo Pereira, Igo lwant Lasso, Israel-Dias NoM
Vaes, Milton Teixeira de Flgueiredo, Menandro José Minahim, Márcio José de Carneiro Macedo, Manãel ALfonso de Mello Neto, Lygia Maria Lessa BastoS, Luiz
Gonzaga Soares Leal, Lázaro José de Carvalho, Joel Vivas de Souza, Waldmir Belinati, José Alcebiades.deQliveira, José Adauto Bezerra, Jorge Vargas, Jairo Monteiro da Cunha Magalhães, Joel Pereira Lima, João Leite
Schmidt, João Orlando Duarte da Cunha, Joaquim AfM
fonso Mac Dowell Leite de Castro, Joel Ferreira da Silva, Jorge Kalume, Carlos Alberto de Aragão Vinagre,
Chistovam Chiaradia, Carlos da Silva Santos, Célia de
Oliveira Borja, José Maria Magalhães, Getúlio Pereira
Dias, Emílio Eddstone Duarte Gallo, Eloy Lenzi, Geovani Pinheiro Borges, Antonio Henrique Bittencourt Cunha Bueno, Nagib Aickel, Leorne Menesca! Belém Holanda, Odulfo Vieira Domingues, Luiz Henrique da SiiM
veira, Luiz Baptista, Mário Assad, Marcus Antonio Soares da Cunha, Orlando Bezerra de Menezes, Nivaldo
Passos Krüger, Raimundo Gomes da Silva, Raul Ber-
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nardo Nelson de Senna, Renato Loures Bueno, Roberto
_Cardoso Alves, Roque Aras, Telêmaco Coriolano Pompei, Walber Souza Guimarães, Nereu Guidi, Pedro Alves de Faria, Alfredo de Abreu Pereira Marques, José
Santilli Sobrinho, Antonio Russo, Antonio Saturnino de
Mendonça Neto, Antonio Zacharias, Carlos Gomes Bezerra, Cesário Barreto Lima, Delson Scarano, Carlos
Magno Duque Bacelar, Aníbal Teixeira de Souza, Ewaldo Saramago Pinheiro, Hamilton Xavier, Emídio OdoM
sio Perondi, José Freitas Nobre, Diogo Nomura, Carlos
Eloy Carvalho Guimarães, Bento Gonçalves Filho, Bo~
nifácio José Tamm de Andrada, Arnaldo Bezerra Lafayette, Alceu de Deus Collares, Ernesto José de Marco,
Enoc Almeida Vieira, Almir Santos Pinto, Álvaro Fernandes Dias, Carlos Mauro Cabral Benevides, José de
Souza- Mútins Filho, Murilo Paulino Badaró, Evandro
das Neves_ Carreira, Paulo Brossard de Souza Pinto,
Orestes Quércia, Tancredo de Almeida Neves, Epitácto
Bittencourt, Marco Antonio de Oliveira, Walter de Prá,
Ernesto Dall'Oglio, Evandro Ayres de Moura, Francisco
Rossi de Almeida, Hildérico Pereira Oliveira, Gilson
Duarte de Barros, Jorge Paulo Nogueira, Jorge Gama de
Barros, João Pã-u[o de Arruda Filho, José Bonifácio Cardoso Fregapani, Lúcio Gonçalo de Alcâtara, Mârio Genival Tourinho, Octacílio Alves de Almeida, Oscar Dias
Corrêa Junio_r, José Richa, Dilson Fanchin;- de concessão de pecúlio de que trata o Decreto-Legislativo núM
mero vinte e nove, de mi_l_novecentos e oitenta e um a:
Célia Diniz Gonçalves Rego, Evelyn de Oliveira Pena
Cavalcanti Alencar, Dinah Diniz Machado. A seguir,
são relatados, com pareceres favoráveis e aprovados por
unanimidade, os processos: de concessão de pensão a:
Alacid da Silva Nunes, Alexandre Machado da Silva,
Angelina Rosa, Antonio José Miguel, Feu Rosa, Carlos
Maiiro Cabral B~nevides, EvaOdro das Neves Carreira,
Dirceu Cardoso, Fernando Gonçalves, Francisco Leite
Chaves, Getúlio Pereira Dias, Hélio Levy da Rocha, Hy~
dekel Menezes Freitas Lima, Jarbas Gonçalves Passari~
nho,_ João Durv<i.f -Carneiro, João Gilvan Rocha, José
Richa, José Santilli Sobrinho, Lázaro Ferreira B!;!rboza,
Luiz Alves Coelho Rocha, Marcos de Barros Freire,
Mário Cesar Stamm, Orestes Quércia, Otávio Ceccato,
Paulo Brossard de Souza_ Pinto, Paulo Francisco Torres,
Paulo Nunes Leal, Rafael Faraco, Silvio Fernandes Lopes, Tancredo de Almeida Neves, Teotónio Brandão Vilela, Theobaldo Vasconcelos Barboza, Vicente Emílio
Vuolo, Alzira Ramos de Figueiz:edo, Cyra Nogueira de
Ara~jo e Izaltina Gaivão Pinto, em Partes iguais, Lfdía
Hammes Santos, Zembla Soares P. Chagas, Maria Conceição Delfim Cibriil;-- de coritribuição como suplente,
em exercício; de: José Carlos Raposo Fagundes Netto,
Jorge L.uiz Moura e Adroaldo Campos. Dando continuidade, o Senhor Presidente Deputado Furtado Leite propõe seja consignado em ata um voto de pesar pelo falecimento dos Senhores Senadores José Guimard e Tarso
Outra, que é aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento aos assuntos em pauta, o Senhor Presidente
distribui os processos de averbação de tempo de mandato estadual em que é requerente o ex-deputado federal
Luiz Rocha e de integralização -de carência em que é requerente Henrique Helion Velho de Córdova ao Senhor
Conselheiro Deputado Fernando Cunha. A seguir, atendendo a sugestão do Senador Jutahy Magalhães, foi colocada em discussão a mudança do dia das reuniões ordínãrias de quinta para terça~feira, às dezesseis horas e
trinta minutos, para que não haja coincidência com os
trabalhos das Comissões Técnicas do Congresso Nacional, proposta aceita por todos. Em continuação, de acorM
do com o disposto no artigo doze, inciso IJI. da Lei sete,
mil e oitenta e sete de mil novecentos e oítenta e dois, o
Conselho aprecia e aprova o Balancete Patrimonial e o
Demonstrativo das Receitas e Despesas relativos ao mês
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três. Nada
mais havendo a tratar, às dezenove horas e quinze minutos é encerrada a reunião. E, para constar eu, Pedro AI~
ves de Freitas, Secretário, lavrei a presente ata que, de-pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. Furtado Leite, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N~> 18, DE 1983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-gação de c:ompetência que lhe foi outorgada pelo Ato da

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Comissão Diretora n~> 2, de 1973, e ã vista do disposto na
Resolução n~' 130, de 1980, e no artigo 41' da Resolução
n~' 106, de 1983, resolve autorizar a contratação, sob ore-gtme jurtdico da Consolidação. das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Aula Sanford de Vasconcelos, para o emprego de Assessor Técni-
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co, com o salário mensal equivalente ao vencimento do
cargo DAS-3, a partir de II de maio de 1983, com lotação e exercício no Gabinete .do Segundo-VícePresldente, Senador Jaison Barreto.
Senado Federal, 27 de maio de 1983. - Nllo Coelho,
Presidente do Senado Federal.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
ANO XXXVIII - N• 062

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, I• DE JUNHO DE 1983

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do art. 55,§ 11', da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente, do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 31, de 1983
"Aprova o texto do D~reto-lei n~' 1.998, de 30 de
dezembro de 1982, que "reajusta os valores de vencimento e proventos dos funcionários da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral e dá outras providências".
Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei Q9
1.998, de 30 de dezembro de 1982, que "re-ajusta os valoR
res de vencimentos e proventos dos funcionários da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e dá outras proviR
dênicas~·-

Senado Federal. 31 de maio de 1983. - Nilo Coelho,
Presidente.

SENADO FEDERAL
SENADO FEDERAL

SUMÁRIO
1 - ATA DA 80•SESSÃO EM
31 DE MAIO DE 1983
l.l -ABERTURA
1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagem do Senhor
Presidente da República
- N~" 107/83 (nl' 185/83, na origem), de agradecimento de comunicação.
1.2.2 Mesa

Parecer encaminhado à

1.2.3 - Expediente recebido
-

Lista

1.2.4 -

n~"

1, de 1983.

Leitura de projeto

-Projeto de Lei dO -Senado n~"
111/83, de autoria do Sr. SenadOr
Nelson Carneiro, que introduz alterações na Consolidação das Leis
do Trabalho.

1.2.5 - Requerimentos

- N~'s 678 a 680(83, de desar~
quivamento de proposições quemencionam.
1.2.6 - Comunicação. da
dência

Presl~

- Recebimento da documentação necessária à tramitação do
Ofício n~' Sj34j82, do Goverrlador
do Estado da Bahia, solicitando
autorização do Senado Federal
para realizar operação de empréstimo externo no valor de vinte milhões de marcos alemães, para o
fim que especifica.
1.2.7- Discurso do Expediente
SENADOR JOSIÕ /GNÁC/0-

Considerações sobre o processo de
abertura política do Presidente
Joã~ Figueiredo,
SENADOR FÁBIO LUCENA

-Nota de S. Ex•, na qualidade de
Presidente do Diretório Regional
do PMDB- AM, de protesto con-

tra atas de violência praticados por
autoridades policiais em Manaus.
1.2.8 -

Requerimentos

- Nl' 68IJ83, de autoria do Sr.
Senador José Lins, solicitando não
seja realizada sessão do_Senado no
dia 2 de junho nem haja expediente
em sua Secretaria. Aprovado.
- N~' 682/83, de desarquivamento de proposição que menciona.
l.J- ORDEM DO DIA

-Ofício Sj23, de 1982, do Prefeito Municipal de Mauâ (SP) solicitando autorização do s-enado Federal, para contratar empréstimo
externo no valor de US$
4,000,000.00 para aplicação do siStema viârio _daquele municfpio.
A.Prov8do nos termos do Projeto de
ResoluçãO n~" 61/83, após pareceres
das comissões competentes. A Comissão de Redação.

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

RESOLUÇÃO N• 246, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã,
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 82.687.033,17 (oitenta e
dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e
três cruzeiros e dezessete centavos).
Art. 111 !:: a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2~" da
Resolução n~' 93, de Ii de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 82.687.033,17 (oitenta _e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e três cruzeiros e dezessete centavos), correspondentes a 51.583 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.602,99 (um
mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em marco/82,junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada a
implantação de um mercado 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.
Senado Federal, Jl de maio de 1983, -Nilo Coelho,
Presidente.
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- Projeto de Lei do Senado n"'
308/81-DF, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera
a alíquotas do imposto sobre a
transmissão de bens imóveis e de
direitos a eles relativos a que serefere o artigo 31, do Decreto-lei n'i'
82 de 26 de dezembro de 1966.
Aprovado com_ emenda. Ã Comissão de RedaçãoL

- Redação Final do Projeto de
Resolução n" 198/81, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Resende
(RJ), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 142.580.000,00
Aprovada. A promulgação.

- Redaçào_Fin-al do Projeto de
Resolução o 'i' 28/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Caraí
(MO), a contratar operação de crédito no valor de Cr$43.378.650,00.
Aprovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n~' 57/82. que autoriza o
Governo do Estado dp Rio Gr~nde
do Sul, a contratar operação de
c ré dito no valor de Cr$
206.675.000,00. Aprovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução nl' 87/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Guaxupé
(MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
184.350.600,00. Apiovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de
Resolução n'i' 90/82, que autoriza a
Prefeitura MuniciPãl de Riacho da
Cruz (RN), a contratar operação
de crédito no valor de CrS
3.072.000,00. Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Lei da Câmara n~'
27/82, (n~' 63/79, na casa de origem), que altera dispositívos do
Código Civil Brasileiro. Aprovado.
Ã sanção.
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- Projeto de Decreto Legislativo n~> 24/79, (n~> 25J79, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coõpefã.ção
Técnico-Cienlífica -e --Tecnológica
entre o Governo da RepúbHca Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho
de 1978. Aprovado. À Comissão de
Redação.
-Projeto de Resolução n~>
256/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Montes Claros (MG)
a elevar em Cr$ 209.108.000,00, o
montante de sua dívida ConSolidada. Aprovado. À Comissão de Redaçào.
1.4 :=-_DISCURSO APÚS A
ORDEM DO DIA

SENA.DOR NELSON CARNEIRO, como Líder - ResOluçãO
aprovada pela Câmara dos Deputados da Venezuela, de condenação
sobre a nPta oficial da_ Junta Mili!ar da Argentina, que declarou
como mortos todos os cidadãos desaparecidos naquele país durante a
guerra contra a subversão.
SENADOR HtLIO GUEIROS
- Protesto contra declaração do
Sr. Ministro da Justiça, a respeito
da Posição dÕ GovernO-dO EStado
do Pará, na solução de litígio que
se verifica naqUele Estado, envolvendo trabalhadores e a direção da
usina de açúcar da CONAN.
l.5- MATÊRIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA

Redação final do Projeto -de Resolução n~ 61/83, constante dO primeiro item da Ordem do Dia.
Aprovada, à promulgação
1.6 - DISCURSO APOS A
ORDEM DO DJA (continuação)
SENADOR DINARTE MARIZ,
como Líder- Apelo aos Srs. Senadores em favor da aprovação de

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

RESOLUÇÃO N• 247, DI' 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cr$127.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta é sete
mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos).
Art. I~> É a Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães, Estado de matO Grosso, nos termos do art.
2'>' da Resolução n~' 93 de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito
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Ata da

emenda constitucional que vise
amenizar o sofrimento das populações nordestinas atingidas pelo
flagelo das secas.
-

I • Sessão Legislativa Ordinária,

SENADOR JORGE KALUME
93~> aniversário de criação do
Geográfico do Exército.

da 47• Legislatura

SENADOR JOSt. UNS Problema do abastecimento d"água das cida-des nordestinas.

Previdência e Assistência Social,
em favor da observância, por aquele Ministério, de dispositivo legal
que disciplinam o reajuste dos beneficias pagos pela Previdência_ Social
GA.STA-0
SENADOR
-MULLER- Considerações sobre
o problema fundiário que se verifica no Município de São Felix do
Araguaia - MT.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Trabalho realizado pelo

Dr. Mailson Ferreira Nóbrega,
publicado pela Revista de Finanças
Públicas, intitulado. 'O Federalismo Fiscal e a Reforma Tributária"~
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2 - DISCURSO PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Henrique Santíllo, pronunciados nas sessões de 19 e 26-583.
Do Sr. Almir Pinto, pronune;iado na sessão de 30-5-83.
3 - ATOS DA COMISSÃO
DIRETORA
N'>'s IS a 17, de 1983
4 - ATAS DE COMISSOES
5 - MESA D!RETORA
6 LIDERES E VICELIDERES DE P!IRTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO D!ISCOMISSOES PERMANENTES

no valor de CrS 127.877.086,90 (cento e vinte e Sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos), correspondentes a 64.701,7Õ
ORTNs, condiderado o valor nominal da ORTN de Cr$
1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e seis cruzeiros e
quarenta e um centavos), vigente em julhoj82, junto à
Caixa Econômica_ Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_Social
-. F AS, destinada à implantação de galerias p!uvias,
gmas e sargetas, construção de uma lavanderia pública e
aquisição de um caminhão para coleta de lixo, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Estã. Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado FederaJ, 31 de maio de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente

Sessão,

em 31 de maio de 1983

Serviç_~

SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo ao Sr. Ministro da

80~

Presidências dos Srs. Moacyr Da/la
e Milton Cabral
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo ParenteClaudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
--Alexandre Costa- José Sarney- Helvidio NunesAlmir Pinto - José Lins - Virgílio Távora - Dinarte
Mariz- Martins Filho - Humberto Lucena- Milton
Cabral - Aderbal Jurema - Guilherme Palmeira Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos PôrtoLomanto Júnior - João Calmon - José IgnáCio Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Alfredo CamposGastão Müller- José Fragelli- Octavio Cardoso.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l~>-Secretário irá proceder à leitura do ExpedienM
te.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENS!IGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
D~

agradecimento de comunicação:

Nl' 107/83 (n~> 185/83, na origem), de 30 do corrente,
referente à promulgação das Resoluções n~'s 210 a 233,
de 1983.
PARECER
P!IRECER N• 492, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n~> 99 de 1981, que "'altera
os artigos 213, 215 e parágrafo único, 216, 225 e 226
do C6digo Penal (D~eto~lei nl' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Título VI- dos Crimes contra os
Costumes)".
Relator: Senador Martins Filho
O- projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador
9"8.stão Müller, altera a redação de dispositivos do
Decreto~ lei n~> f848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal-, com o objetivo de tornar o texto mais explícito, eliminar preconceitos, rever a aplicação de penas, e
adaptá-lo à realidade presente,
Assim é que, no caso 9o art. 213, que trata do crime de
estupro, ademais de íncluir a figura do constrangimento
carnal decorrente da surpresa, modifica a conceituação
do tipo, atualmente restrito à mulher para admitir o homem entre os sujeitos passivos dessa espêcie criminal.
A posse sexual mediitrite- fraude, que a lei vigente restringe, preconceituosamente, à "mulher honesta" (art.
- 215), passa a operar, lato sensu, em favor de toda e qualquer mulher.
O processo decorrente dos crimes contra a liberdade
sexual, (art. 225), quer na eventualidade_de quéixa, quer
de ação pública, poderá correr em segredo de justiça,
para resguardo da honra da vítima e sua família.

No que se refere às possibilidades de agravamento das
penas (art. 226), o projeto adita quatro novas hipóteSes,
visando a proteger as pessoas detidas, menores, mulheres
grâvídas, e alienados ou débeis mentais.
Com referência ao mérito da proposição, fácil é verificar sua utilidade e-alcance social, mormente quando se
considera que o Código em q1ieStão é velho de mais de
quarenta anos, e há urgente necessidade de ser modernizado.
Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurfdico-constituc:ional, nosso parecer é favorável ao projeto.
Sala das Corriíssões, em 25 de maio de 1983.- Murilo

Badar6, Presidente- Martins Filho, Relator- José lgnácio -

Octávio Cardoso - _Guilherme Palmeira -

Pas-

sos Pôrto - João Calmon - Alfredo Campos - Amaral
Furlan - Hélio Gueiros - Odacir Soares.

EXPEDIENTE RECEBIDO
Lista rr' 1, de 1983
Em 31 de 5, de 1983
-Comunicação _de Eleição e Posse:
Acre

-da Câmara Municipal-de! Tarauacá.

-da Câmara Municipal de Ibotirama;
--da ·cãiriara- Municipal de ltamari;
-da Câmara Municipal de Itaror6;
-da Câmara Municipal de Jaquarari;
-da Câmara Municipal de Marpará;
- da Câmara Municipal de Maria da Vitória;
-da Câmara Municipal de Queimadas;
-da Câmara MuniCipal de Monte Santo;
~ da Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus;
- da Câmara Municipal de Serrolândia;
-da Cãmara Municipal de Teofilândia;
-da Câmara J'ylunicipal de Uauâ;
-da Câmara Municipal de Uruçuca;
-da Prefeitura Municipal de Acajutiba;
-da Prefeitura Municipal de Aiquara;
-da Prefeitura Municipal de Andara(;
-da Prefeitura Municipal de Baixa Grande;
-da Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande;
-da Prefeitura Municipal de Central:
--da Prefeitura Municipal de Catogipe;
- da Prefeitura Municipal de Firmino Alves;
-da Prefeitura Municipal de Itaete;
- da Prefeitura Municipal de Itapetanga;
-da Prefeitura Municipal de Mairí;
- da Prefeitura Municipal de Mortugaba;
-da Prefeitüra Municipal de Prado;
-da Prefeitura Municipal de Santana;
-da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Vitória;
-da Prefeitura Municipal de Santo Estevão;
-da Prefeitura Municipal de Vera Cruz;

A lagoas

-da
-da
-da
- da
-da
-da
- da
-da
-da
-da
- da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
- da
-da

Assembléia Legislativa de Maceió;
Câmara Municipal de Atalaia;
Câmara Municipal de Boca da Mata;
Câmara Municipal de Capela;
Câmarã Municipaf de -Oelmiro Gouveia;
Câmara Municipal de Riãchos;
Câmara Municipal de- JaCuij:lC;
Câmara Municipal de Joaquim GôrTies;
Cãrriara Munícipaf de -Maravilha;
Câmara Municipal de Olho D'Água Grande;
Câmara Municipal de Ouro Branco;
Câmara Municipal de Mandaú;
Câmara Municij:lill de São José da Lage:
Câmara Municipal de São Luiz do Quitunde;
Câmara Municipal de Traípu;
Prefeitura Municipal de Befém;
Prefeitura Municipal de Chã Preta;
Prefeitura Municipal de Coruripe;
Prefeitura Municipal de Japaratinga;
Prefeitura MuníCípãl de Marimbondo;
Prefeitura MuniciP-al de Pindoba;
Prefeitura Municipal de Pilar:
Prefeitura Municipal- de- Santana de Mandau;

Amazonas

-da
-da
-da
-da
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Assembléia Legislativa de Manaus;
Câmara Municipal de Canatâina;
Câmara Municipal de ManicOre;
Câmara Municipal de Maraã;

Bahia

-da Câmara Municipal de Acajutiba;
-da Câmara Municipal de- Antonio Gonçalves;
-da Câmara Municipal de Aurelino Leal;
-da Câmara Municipal de Barra;
-da Câmara Municipaf de Boa Nova;
-da Câmara Municipal de Canaveiras;
-da Câmara Municipal de Cansação;
- da Câmara M unicip3l de- carinhonha;
-da Câmara Municipal de Correníinha;
-da Câmara Municipal de Francisco do Conde;
-da Câmara Municipal-de Fírmino Alves;
-da Câmara Muriícipafde Hitapepí;
-da Câmara Municipal de Iguaí;
-da Câmara Municipal de lbitarataia;

Ceará
-da Câmai'a _Municipal de Altaneira;
-da Câmara Munidpal de Juazeiro do Norte;
-da Câmara Munldpal de Novo Oriente;
-da Câmara Municipal de Penaforte;
-da Câmara Muniçipal de Jtapi'uiúl;~ da.Cârriara Municipal de Tabuleiro do Norte;

Espíd~

-da
- da
-da
-da
-da

s&Dto

Assembléia Legislativa de -Vitória;
Câmara. Municipal de Alegre;
Câmãra Municipal de Esperança;
Câmara Municipal de ·Pinheiro;
Prefeitura Municipal de Boa Esperança;

-da Câmara Municipal de Cassilândia;
- da Câmara MlmiCípal de Corumbá;
-da Câmara Municipal de Miranda;
-da Câmara Municipal de Nivaque;
Mato Grosso
-da Assembléia Legislativa de Cuiabâ;
-da Câmara Municipal de Alto Paraguai;
-da Câmara Municipal de Cuiabá;
-da Câmara Municipal de São Félix do Araguaia;
-da Câmara Munlcipal de Tesouro;
-da Câmara Municipal de Torix.oréu;
-da Câmara Municipal de Vila Bela da Santíssima
Trindade;_
Minas Gerais

-da Assembléia Legislativa de Belo Horizonte;
-da Câmara Municipal de Água Boa;
- da _Câmara Municipal de Água Cumprida;
- da Câmara Municipal de Augusto de Lima;
- da Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho;
-da Câmara Municipal de Capinópolis;
:...__da Câmara Municipal de Corinto;
-da Câmara Municipal de CurveJo;
- da Câmara Municipal de Detflm Moreira:
-da Câmara Municipal de Francisco Morato;
-da Câmara Municipal de Felicio dos Santos;
-da Câmaia Municipal de Frei Inocêncio;
-da Câmara Municipal de Fronteira;
-da Câmara Municipal de Januâria;
-da Câmara Municipal de Ladainha;
-da Câmara Municipal de Montalvania;
- da Câmara Municipal de Uberaba;
-da Câmara_ Municipal de SãO Lourenço;
-=.-da Câmara M-uOiciPai de Varzea da Palma;
-da Prefeitura Municipal de Água Boa;
-da Prefeitura Municipal de Brasópolis;
-da Prefeitura Municipal de_ Faria Lemos;
-da Prefeitura Municipal de Formiga;
- da PrefeitUra MUnicipal de Itabambacuri;
-da Prefeitura Municipal de lbertioga;
-da Prefeitura Municipal de Januária;
-da Pref~itura Municipal de Jeceaba;
-da Prefeitura Municipal de Santa Efigenia de MiR
nas;
Maranhão

Goiás
-da Assembléia Legislativa de Goiânia;
-da Câmara MUnicipal de Alto Paraiso;
-da Câmara Municipal de Alvorada;
-da Câmara Municipal de Cristianópolis;
-da Câmara Municipal de Crix.âs;
-da Câmara Municipal de ConceiÇãO do Nofte;
-da Câmara Municipal de Fátima;
-da Câmara Municipal de Filadelfia;
-da Câmara Municipal de Galheiros;
-da Câmara Municipal de ltaguatins;
-da Câmara Municipal de Neropólis;
-da Câmara Municipal de Niquelândia;
-da Câmara Municipal de Paraíso do Norte de
Goiás;
-da Câmara Municipal de Pindorama de Goiás;
-da Câmara Mu-nicipal de Porto Nacional;
-da Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia;
-da Câmara Municipal de São Simão;
-da Câmara Municipai de Silvânia;
-da Prefeitura Municipal de Cristian6polis;
-da Prefeitura Municipal de Gurupi;
-da Prefeitura Municipal de Sitio D'Abadia;
Mato Grosso do Sul
-da Assembléia Legislativa de Campo Grande;
- da Câmara Municipal de Aparecida do Taboa;

-da Câmara Municipal de Catanhede;
....:.. da Câmara Municipal de Carolína;
~da Câmara Municipal de Francisco Maranhão;
-da Câmara Municipal de Graça Aranha;
-da Câmara Municipal de Governador Eugenio BarR
r os;
-da Cãm?-ra Municipal de Humberto de Campos;
-da Câmara Municipal de Imperatriz;
-da Câmara Municipal de Parnarama;
- da Câmara M unicipaí de Presidente Outra;
- da Câmara Munícipat de Santa Inês;
- da Câmara Municipal de Santa Luzia;
- da Câmara M unicípal de São Mateus do Maranhão;
-da Câmara Municipal de Sitio Novo;
-da Câmara Municipal de Turiaçu;
-da Câmara Municipal de Vargem Grande;
-:da Câm.ara Mm;IiciPal de Vitorino Freire;
- da Câmara Municipal de Altamira do MaranhãO;
-da Prefeitura Municipal de Carolina;
-da Prefeitura Municipal de Carutapera;
-da Prefeitura Municipal de Fortuna;
- da Prefeitura Municipal de Graça Aranha;
-da Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias;
-da Prefeitura Municipal de Governador Archer;
-da Prefeitura Municipal de Governador Eugenio
Barros;
- da Pn:fehura Municipal de João Lisboa;
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-da
-da
-da
-da
-da
-da

Prefeitura
Prefeitura
Prefeitura
Prefeitura
Prefeitura
Prefeitura

Municipal de Passagem Franca;
Municipal de Porto Franco;
Municipal de Santa Inês;
MUniCiparae-santa Luzia;
Municipal de Sitio Novo;
Municipal de Vargem Grande;-

Pará
-da Assembléia Legislativa de Belém;
- da Câmara Municipal de Bragança;
-da Câmara Municipal de Bagre;
-da Câmara MUnicipaf de Breves;
-da Câmara Municipal de Capitão Poço;
-da Câmara Municipal de Marabá;
-da Câmara Municipal de Melgaço;
- da Câmara Municipal de Oriximinã;
- da Câmara Municipal de Porto de Moz;
- da Câmara Municipal de Parti!;
-da Câmara Municipal de Primavera;
- da Câmara Municipal de Santarém;
- da Câmara Municipal de Domingos do Capim;
- da Câmara MuniCipal de São João do Araguaia;
- da Câmara Municipal de São Miguel de Guamã;
-da Prefeitura Municipal de Afuah;
-da Prefeitura Municipal de Bagre;
-da Prefeitura Municipal de Cometá;
-da Prefeitura Municipal de Curralinho;
-da Prefeitura Municipal de Limoeiro de Ajurú;
-da Prefeitura Municipal de Portil;
-da Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim;
-da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa
Vista;
-da Prefeitura Municipal de Primavera;

Para.iba

-da
-da
- da
-da
- da
- da
-da
- da
-da
-da
-da
-da
- da
-da
-da
- da
Santo;
-da

Assembléia Legislativa de João Pessoa;
Câmara Municipal de Água Branca;
Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa;
Câmara Municipal de Cabedelo;
Câmara Municipal de Ingá;
Câmara Municipal de Pedras de Fogo;
Câmara MuniCipal de Tinto;
Câmara Municipal de Santa Terezinha;
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova;
Prefeitura MuniciPal de Alagoinha;
Prefeitura Municipal de Baía da Taição;
Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa;
Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos;
Prefeitura Municipal de duas Estradas;
Prefeitura Municipal de São Bento;
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do EspíritO

-da
-da
-da
-da
-da
..:.... da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
- da
::::-da
-da
-da

Câmara Municipal de Vereadores de Cupira;
Câmara Municipal das Correntes;
Câmara Municipal da Gameleira;
Câmara Municipal de lpubi;
Câmara Municipal de Itambé;
Câmara Municipal de Itapessuma;
Câmara Municipal de Jurema;
Câmara Municipal de Machados;
Câmara Municipal dos Palmares;
Câmara Municipal de Palmerina;
Câmara Municipal do Recife;
Câmara Municipal de Riacho das Almas;
Câmara Municipal de São Benedito do Sul;
Câmara Municipal de São José do Belmonte;
Câmara Municipal de Solidão;
Câmara Municipal de Surubim;
Câmara Municipal de Tacaimbó;
Prefeitura Municipal de Cabrobó;
Prefeitura Municipal de Chã Giande;
Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho;
Prefeitura Municipal de Ipubi;
Prefeitura Municipal de Itaiba;
Prefeitura Municipal de Itambé;
Prefeitura Municipal de Jurema;
Prefeitura Municipal de São Benedito do Sul;
Prefeitura Municipal de Solidão;
Prefeitura Municipal de Toritama;
Prefeitura Municipal de Vicência;
Prefeitura Municipal de Vertentes;

Piauí

-da
- da
-da
- da
-da
- da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da

Assembléia Legislativa de Teresina;
Câmara Municipal de Esperantina;
Câmara Municipal de Piripíri;
Câmara Municipal de POrto;
Câmara Municipal de São Julião;
Prefeitura Municipal de Angical do Piauí;
Prefeitura Municipal de Arraial;
Prefeítura Municipal de Barreiras;
Prefeitura Municipal de Monsenhor Hipólito;
Prefeitura Municipal de Prata do Piaui;
Prefeitura MuniciPal de São José do Piauí;
Prefeitura Municipal de São João da Serra;
Prefeitura Municipal de São Julião;

Rio de Janeiro
-da Câmara Municipal de Duque de Caxias;
-da Câmara Municipal de Engenheiro Paulo de
Frontin;
-da Câm~ra Municipal de Itaperuna;
-da Câmara Municipal de São João de Meriti;
-da Câmara Municipal de Miguel Pereira;
-da Câmara Municipal de Rio das Flores;
- dã Câma·ra Municipal de Três Rios;

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes;
Rio Grande do Norte

Paraná
-da Assembléia de Curitiba;
- da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina;
-da Câmara Municipal de Barracão:
-da Câmara Municipal de Centenário do Sul;
-da Câmata_ Mun_icípal de Capanema;
-da Câmara Mu_n_icipal de Goio-Erê;
-da Prefeitura Municipal de Amaporã;
Pernambuco
- da
-da
-da
-da
-da
-da
-da

Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara
Câmara

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
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de
de
de
de
de
de
de

Buenos Aires;
Belém de Maria;
Brejão;
Bezerros;
Bom Conselho;
Camutanga;
Caruaru;

-da
-da
-da
-da
-da
-da

Câmara Municipal de Currais Novos;
Câmara Municipal de Cruzetas;
Câmara Municipal de Florania;
Câmara Municipal de Gumará;
Prefeitura Municipal de Augusto Sever_o;
Prefeitura Municipal de Bom Jesus;

Rio Grande do Sul
-da Câmara Municipal de Alegrete;
-da Câmara Municipal de Cachoeirinha;
-da Câmara Municipal de Carazinho;
- da Câmara Municipal de Fontoura Xavier;
-da Câmara Municipal de Ijuf;
-da Câmara Municipal de Nomaai;
- da Câmara Municipal de Porto Alegre;
-da Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul;
-da Câmara Municipal de Santiago;

-da
-da
-da
- d~

Câmara Municipal de São Borja;
Câmara Municipal de Uruguaina;
Prefeitura Municipal de Alvorada;
Prefeitura Municipal de Arraio do Tigre;

Santa Catarina
-da
-da
-da
-da
-da
-da
-da
- da
-da
- da

Assembléia Legislativa de Florianópolis;
Câmara Municipal de Dionfsio Cerqueira;
Câmara Municipal de Herval d'Oeste;
Câmara Municipal de Quilombo;
Câmara Municipal de Santa Cecília;
Câmara Municipal de Sombrio;
Prefeitura Munícipal de lndial;
Prefeitura Municipal de Presidente Nereu;
Prefeitura Municipal de Siderópolis;
Prefeitura Municipal de A belardo Luz;

São Paulo
-da Assembléia Legislativa de São Paulo;
-da Câmara Municipal de Baracéia;
-da Câmara Municipal de Brodowsky;
-da Câmara Municipal de Dois Córregos;
- da Câmara Municipal de Cajamar;
-da Câmara Municipal de Cajuru;
-da Câmara Municipal de Caraguatatuba;
-da Câmara Municipal de Catanduva;
- da Câmara Municipal de Dumont;
-da Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal;
- da Câmara Municipal de Guariba;
___.da Câmara Municipal de Guarujã;
- da Câmara Municipal de Irapua;
-da Câmara Municipal de Mairinque;
-da Câmara Municipal de Muritinga;
-da Câmara Municipal de Pacaembu;
- da Câmara Municipal de Piracibaba;
-da Câmara Municipal de Redenção da Serra;
- da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra;
-da Câmara Municipal de Uchôa;
-_da Prefeitura Municipal de Piquerobi;
-da Prefeitura Municipal de Regente fe_ijó;
-da Prefeitura Municipal de Santa Mercedes;
-da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo;
-do Tribunal Regional Eleitoral;
Sergipe
-da
-da
-de
-da
- da
-da
- da
-da
-da
-da
-da

Câmara Municipal de Aracaju;
Câmara Municipal de Campo do Brito;
Câmara Municipal de Carmópolis;
Câmara Municipal de Cristinãpólis;
Câmara Municipal de Malhada dos Bois;
CârD.ara Municipal de Riachuelo;
Câmara Municipal de Salgado;
Prefeiturá Municipal de Campo do Brito;
Prefeitura Municipal de ltabaianinha;
Prefeitura Municipal de Cristanápolis;
Prefeitura Municipal de Macambira;

Manifestações contrárias ao PLC Sl/82 -(Trabalhador Rural)
-da Federação da Agricultura - BA;
-do Sindicato Rural de São Luiz Montes Belos _
GO;
-do SiridiCato Rural de Campo Grande - MS;
-da Federação da Agricultura- PA;
-da Federação da Agricultura - RJ;
-da Federação da Agricultura - SC;
- do Sindicato Rural de Imarui - SC;
-da Federação da Agricultura - SP;
-do Sindicato Rural de Amparo - SP;
-do Sindicato Rural de Altinópolis - SP·
-do ~indica to Rural de Botucatu - SP· '
~do Sindicato Rural de Bragança Pauli;ta - SP·
- do Sindicato Rural de Cândido Mota - SP· '
-do Sindicato Rural de CatandUva - SP;
'
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- do Sindicato Rural de Estrela do Oeste - SP;
-do Sindicato Rural de Guaíra - SP;
- do Sindicato Rural de Guaratin&uetá - SP;
-do Sindicato Rural de Iniúba - SP;
-do Sindicato Rural de ltatiba - SP;
-do Sindicato Rural de ltapetininga- SP;
-do Sindicato Rural de Jahu - SP;
- do Sindicato Rural de LavíÓla - SP;
- do Sindicato Rural de Lençois Paulista - SP;
- do Sindicato Rural da Região de Mogi-Mirim SP;
- do Sindicato Rural de Osvalo Cruz - SP;
- do Sindicato Rural de Presidente Benardes - SP;
-do Sindicato Rural de São Joaquim da Barra-SP;
-do Sindicato Rural de Serra Negra- SP;
- do Sindicato Rural de Sorocaba - SP;
- do SindicatO RUral de taUbaté - SP;
- do Sindicato Rufa-I de Valparaiso- SP;
- do Sindicato Rural de Votuporanga- SP;
Manifestações ContráriaS-ao Decreto Lei n'i' 2.012/83:
- da Câmara Municipal de- s'aõ Luiz ....:.:. MA;_
- da Cãmari Mui'iícip~ãi de Uóeiaba - MG;
- da Cãmara Municipa:J de Roncador - PR;
- do Movimento da União Sindical - PE;
-da Associação dos docentes da UniverSidade Federal do Rio de Janeiro - RJ;
- do Sindicato d-os Trabalhadores de Telecomuni~
cações c Operadores de Mesas Telefônicas - RJ;
- do Dr. Benedito Calheiros Bomfim - RJ;
- da Câmara Municipal de Cruz Alta- RS;
- da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Rio
Grande do Sul - RS;
- da Assembléia Legislativa de Florianópolis - SC;
-da Câmara Municipal de São José --SC;
-do Sindicato dos Trã:balhãâores Rurais de Concór~
dia- SC;
- da Câmara de Vereadores de Joinville- SC;
- da Câmara Municipal de Cruzeiro - SP;
-da Cámara Municipal de ltaquaquecetuba- SP;
- da Cámara Municipal de Itatiba- SP;
-da Câmara Municipal de Morro Agudo- SP;
- da Câmara Municipal de Regente Feijó - SP;
- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP;
- da Câmara Municipal de Sãõ José dos Campos SP·
.:.__da Câmara Municipal de Tupã - SP.
Manifestações Contrárias a Projetos:
-da Confederação Nacional do Comércio- DF, ao
PLS 218(82;
-da Confederação Nacional do Comércio_; RJ, ao
PLC 03(83;
- da Federação das Associações Comerciais do Rio
Grande- RS, ao PL 6603/82;
---da Associação dos Advogados - SP; ao PLC
129/81;
--do Sindicato das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas- SP, ao PLC 110/82.
- do Sindicato do Turismo - SP, ao PLC I 10/82.
Manifestações Favoráveis ao PLC 02/83 - (Fundo de
Garantia)
- da Câmara Municipal de Barueri - SP;
- da Câmara Municipal de Bastos - SP;
- da Câmara Municipal de Bilac - SP;
- da Câmara..Municipal de Cândido Mota- SP;
- da Câmara Municipal de Cubatão - SP;
- da Câmara Municipal de Dumont - SP;
- da Câmara Municipal de Estância do Socorro -SP;
- da Câmara Municipal de Getulina - SP;
- da Câmara Municipal de Mairinque - SP;
- da Câmara Municipal de Mogi~Mirim - SP;
- da Câmara Municipal de Pereira Barreto --SP;
- da Câmara Municipal de Santos ----5P;
- da Câmara- Municipal de Taubaté - SP;
- da Federação do Comércio --SP.
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Manifestações FaYoráveis
Senador Mauro Benevides):
- da Câmara Municipal
- da Câmara Municipal
- da Câmara Municipal

a PEC 63/82 -

(Emenda

de Campo Grande - MS;
de Marília - SP;
de Rio Claro - SP.

Manifestações Favoráveis ao PRS 153/82- (Valinhos
-SP):
- do Prefeito Municipal;
- do Presidente do Diretório do PDS;
· _,_ do Vice-Prefeito do Município.
Manifestações Favoráveis à Projeto:
- da Confederação Nacional do Comércio - DF,
ao> PLS_.Z06 e 207 (82;
-do Doutor José Kali! Salles- MG, ao PLC 32/82;
- da Câmara Municipal de Recife - PE. ao PLC
106(82;

- da Associação de_ Profissionais de Processamentos
de dados - RJ, ao PLC 05(83;
-da CoJJfederacão Nacional das Profissões Liberais
.,-,-RJ, ao PLS 03(79;
- da Confederação Nacional do Comércio- RJ, ao
PLS 205(82;
- da Associação das Câmaras Municipais da Zona
Sul - RS, ao PLC 105(82;
- da Associações Comerciais do RiO Grande- RS,
ao PLC 33(81;
- da Câmara Municipal de Florianópolis - SC, ao
PL 6023/82;
....:... da Prefeitura Municipal de ltapiranga - SC, ao
PRS 146(82;
-da Federação e Centro do CQrnércío- SP, ao PLN
33(82; .
- da Câmara Municipal de Leme - SP, ao PLS
21(83;
=- da Câmara Municipal de Presidente Prudente SP, ao PLS 21/82;
- da Associação Comercial de Ribeirão Preto - SP,
ao PLC 105/82;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto- SP, ao
PL 761(80;
- da Secretaria de Goverrto para Assuntos Políticos
- SP, ao PRS 70(82;
- da Câmara Municipal de Aracaju - SE, ao PL
03(83;
-da Câmara Municipal de Malhada dos Bois- SE,
ao PL 03(83;
Diversos:
-da Câmara Municipal de Salvador- BA, contra a
ap"resentação de projeto de lei limitando a concCssão de
salário família a 04 filhos e extinguind? o auxílio natali~
dade;
- do Sindicato dos Empregados do Comércio da cidade de Salvador- BA, solicitando esforços no sentido
da manutenção da Lei n9 6.708/79;
-

da Orga_nização das Cooperativas Brasileiras -

Pf, solicitando apoio aos principais produtos agrícolas;
- da Câmara dos Deputados, comunicando posse da
nova Mesa Diretora;
-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Dourados - MS, pedindo solução dos
problemas existentes entre Bancários e Banqueiros;
- do Senhor Jesus Antônio Pádua- MG, solicitan~
do relação nominal dos Senadores;
-da Câmara Municipal de Uberaba- MG, solici~
tando atenção para a defesa ecoló_gic:a da flora;
- da Câmara Municipal de Santarém - PA, solici~
tando relação nominal dos Senadores;
- da Assembléia !-egislatiya do f>_aranâ ~ PR, enca~
minhando requerimento no sentido de agilizar estudos
reformulando a Lei de Segurança Nacional;
--da Assembléia Legislativa do Paraná -PR, enca~
-ffiinhando requerimento solicitando elaboração de _lei
concedendo aposentadoria à mulher que trabalha na la~
voura;
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- da Câmara Municipal de Cornélia Procópio - PR,
encaminhando moção de protesto contra o voto distrital;
- do Prefeito de Bagé- RS, solicitando apoio a pro~
jeto dessa Prefeitura;
-da Câmara Municipal de Cachoeirinha- RS, solicitando cópia do PLC 37f80;
- da Câmara Municipal de Ijui - RS. solicitando a
retirada do _imposto único demais taxas cobradas na
energia elétrica;
-da Câmara de Vereadores de Rosário do Sul- RS,
solicitando extensão do l3'i'-salârio aos aposentados e beneficiários do FUNRURAL;
-da Câmara Municipal de São Borja·- RS, encami~
nhando requerimento solicitando apoio do Banco do
Brasil, para fornecimento de crédito aos arrozeiros que
foram prejudicados;
-da Câmara Municipal de Joinville- SC, solicitando desburocratização nas micro e médio empresas;
-da Câmara Municipal de Joinville- SC, apoiando
elaboração do projeto de Lei- "que cria o juiza do de pe~
quenas causas";
-da Câmara Municipal de Joinville- SC, solicitando correção na poHtica de distribuição tributária;
-da Câmara Municipal de Araraquara- SP, solici~
tando atualização na Lei 2.600/54;
- da Câmara _Mynicipal de Capão Bonito- S-P-, rei~
vindicando carta moratória em favor dos agricultores e
lavradores em geral;
-do Díretório Municipal de Dracena- SP, sugerin~
do melhorias para a economia do Brasil;
-da Câmara Municipal de Bragança Paulista- SP,
solicitando providências para evitar a devastação e des~
truição da fauna no Pantanal Matogrossense;
-da Câmara Municipal de Estância Balneária de São
Vicente - SP, solicitando às autoridades competentes
fiscalização no ECAD, a cerca da arrecadação dos direitos autorais;
-da Câmara Municipal de Lorena- SP, solicitando
às autoridades competentes aumento da pensão das viúvas de funcionários federais;
-do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Marília- SP, solicitando medidas favoráveis aos funcionários do Grupo Delfim;
~ da Câmara Municipal de Osasco- SP, solicitando
apoio para tornar sem efeito o decurso de prazo das ma~
térias oriundas do Executivo;
-da Câmara Municipal de Pindamonhangaba- SP,
solicitando providências no sentido da concessão de 60
dias para o prazo do "Aviso~Prévio" para empregados
demitidos e criação _do ~seguro~Desemprego";
- da_C*mara My.nicipal d~Santa B:árbara D'OesteSP, pr~testarldo c~ntra o projeto que extingue o salário~
famílía e auxilio natalidade;
- da: Câmara Municipal de São Bernardo do Campo
- SP, protestando contra a maxidesvalorização do cru~
zeiro;
- da Câmara Municipal de São José dos CamposSP, comunicando resultado do Instituto GaUup de Opi~
niões, favoráveis às eleições diretas para Presidente da
RePública;
- da Câmara Municipal de São José dos CamposSP, solicitando apoio à iniciativa de instalar uma CPI
para investigar ações do SNI;
-da Câmara Municipal de São José dos CamposSP, solicitando apoio no sentido de congelar, por seis
meses, os preços dos remédios e dos gêneros de primeira
necessidade;
-da Ordem dos Advogados d_o Brasil- SP, protestando contra a Comissão Sep_ª"torial instituída para estu~
dar 6 problema da violência;
-da Câniara Municipal de Taubatê- SP, solicitando mudanças na Cons"tituição Federal visando a reduzir
o tenipo- ªe serviÇo do funcionalis~o.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien~
te lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetç de lei que vai ser lido pelo Sr, }'i'~
Secretãrio.
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comprovada em inquérito administrativo,· de a tos aten~
tatórios à segurança nacional.

PROJETO DE LEI DO SENADO N' III, DE 1983
Introduz alterações na Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso N acián<i.l decreta:
Art. 1~;~

A Consolidação das Leis do Trabalho passa

a vigorar com as seguintes modificações:

Art. 482.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lido serâ publicado e remetido às comissões competen~
tes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretár(o.
São lidos os seguintes

§ I'
....... -.. ·- .............. """".
§ 29 Quando o empregado for demitido sob a
alegação de justa causa e na_justiça ficar ~9lnproVa~
da má fé_da empresa ou ficar defiõida a inexistência
de motivo justificador _do despedimento, a empresa

ficará obrigada a pagar ao empregado, além da indenização e demais direitos trabalhistas, nlulta equivalente a cem por cento (100%) da indenização.
Art. 483, ,,.,,.,,._,~,,,,,,'*,r''''''''''''
h) ocorrer a hipótese prevista no § 29 do_art.

482.
Art. 29
cação.
Art. 39

(Às Comissões de Constituiçâo e Justiça, de Legislação Social e de Finanças)

REQUERIMENTO N' 678, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 3/79, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Porto Alegre- RS, a ralizar operação de crédito novalor de CrS 25.000.000,00 (vinte e cinco mílhões de cruzeiros), feita a reconstituição do proCess-o;-se n'ecessário.
Sala das Sessões, 31 de maio de 1983. --Octávio Cardoso.

Esta Lei entra em vigo_r na data de sua publiREQUERIMENTO N' 679, DE 1983
Revogam-se as "disposições em contrário.
Justificação

Ter de paga-r indenização ao empregado demitido,
principalmente quand(J o seu valor é calculado com gravames, é a única coisa de que efetivamente não gostam as
empresas, máxime as mUltinacionais, no dizer do Sr. Presidente do Síndicato dos Propagandistas-Vendedores de
Produtos Farmacêuticos do Estado do Riõ de Janeiro.
Assim, o que este prOjeto -quer, por sugestão da referida entidade sindical, é sobrecarregar rigorosamente em
pecúnia para as empresas as despedidas disfarçadas de
justa causa que, afinal, na Justiça, são desmascaradas.
Sala das Sessões, 31 de maio de 198J.- Nelsort Car-neiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidãção das Leis do Trabalho.
Art. 482. Constituem ju.Siã cauSa para reSCíSào do
contrato de trabalho pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia
sem permissão do empregador e quando constituir ato
de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregador, ou for prejudicial ao serviço;
d) condenação criminal do empregado, passada em
julgado, caso não tenha havido suspensão da execução
da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego; (V. Súmula TST 32 e 62,
no apêndice).
j} ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no
serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas
mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa,
própria ou de_ out~m;
k} ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas
praticadas contra o empregador e superiores hieráquicos, salvo em caso de legítima- defesa, própria ou de outrem;
l} prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constitui igui:tlmente justa causa
para dispensa de empregado, a prática, devidamente

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 104/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Canoas- RS, a elevar em Cr$ 34.668.015,32 (trinta e
quatro milhões, ses_centos e sessenta e oito mil, quinze
cruzeiros e trinta e dois centavos) o montaDte de sua
dívida consolidada, feita a reconstituição do processo; se
necessário.
Sala das Sessões, 31 de maio de 1983.- Octávio Carw
doso.
REQUERIMENTO N' 680, DE 1983
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, o desarquivamento
do PLS. 14/79, de minha autoria.
Sala das Sessões, 31 de maio de 1_98_3.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requerimentos que vêm de ser lidos serão publicados e posteriormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Na sessão
ordinária do dia 19 de dezembro de 1982, foi lido o Ofício n9 S/34, de 1982, do Governador do Estado da
Bahia, solicitando autorização do Senado para- realizar
operação de empréstimo externo no valor de Vinte milhões de marcos alemães, para o fim que especifica.
A matéria fiçou aguardando, na Secretaria" Geral da
Mesa, a complementação dos documentos necessários.
Tendo a Presidência recebido Os referidos docu.mentos,
despachará a matéria às Comissõe~ de Finanças· e_ de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador José Ignácio.
O SR. JOS"t IGNÁCfO (PMDB- ES. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. senado-res:
Vivendo as altas responsabilidades que recaem sobre
todo o parlamento nacional nesta hora dificílima para
todo o País, persistentemente volto o meu pensamento
de respeitosa 'reverência ao povo altivo e laboriosO de
meu -Estado do Espírito Santo. Fonte da legitimidade do
poder pofítíCo que recebi e detenho e da representativi~
dade que expresso, dele recebi diretrizes e estimulo e a ele
permanentemente vou voltar, na busca constante de renovação de acatamento ao longo destes oito anos de
mandato.
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Matenho viva, no Senado Federal, a fé que sempre
conservei, na esteira de outros mandatos legislativos, na
importância do parlamento como instituição estreitamente vinculada aos nossos destinos de liberdade _e de
emancipação política, social e económica. O parlamento,
sobretudo em sociedades em transformação como a nossa, de instituições frágeis e permanentemente abaladas,
continua sendo o símbolo rUais expressivo da legitimidade do pdoer político e do regime representativo.
Cheguei ao Senado Federal depois de acompanhar,
como Presidente da OAB em meu Estado, por dois_ biênios, o gradualismo da liberalização política inaugurãda
. no Governo GeiSel e que-teve prosseguimento_1_1o Governo do General Figueiredo. Registrei o percurso reticente
da chamada abertura_ política, a partir do esgotamento
das fontes de legitimação do Poder Político do governo e
dos sinais de exaustão da sociedade civil com o autoritarismo dominante,
Sem projeto definido, de etapas nítidas, a abertura
política seguiu trajetória anárquica que qUase ·veio a ser
abor~ada pela insánia do radicalistn,_o terrorista, mas que
afinal prosseguiu, apesar de to_dos os empecilhos. A revogação dos atos de exceção, a anistia, o pluripartidarismo, as eleições diretas nos Estados, são hoje fatos concretos já consumados.
Ê justificável, entretanto, esperar~se mais do Governo
do Presidente Figueiredo. Por sobre a disposição do sistema militar, de promover o processo de abertura política no País, ressaiu o juramento do próprio Presidente Figueiredo que, em seu discurso de posse, avalizou com a
sua honra o objetivo de democratização do País ao prometec"fazer deste País uma democracia".
Estas conside_rações são feitas quando as contradições
da abertura política tornam-se mais -evidentes, em meio
ao cipoal de todas as crises que o país arrosta.
O General Figueiredo pensa estar fazendo deste País
uma democracia. Mas não está:
O processo de liberalização política aumentou sensivelmente as contradições entre uma ordem política liberalizada D.o governo do General Presidente e uma ordem
económica forü:in(mte concentrada- e sem perspectiva de
desconcentração. Não se tem notícia de qualquer projeto
de abertura econômica do Governo.
A realidade da liberalização política colocou o país no
caminho de uma sucessão de crises que resultarão do
choque entre a liberdade política e esquemátiCa da arrecadação tributária, a centralização do p-oder de planejar,
de emitir, do poder de regulação do mercado. A concentração na arrecadação tributária produz desequiftbrios
orçamentários, insolúveis sem o socorro federaJ.. No meU:
Estado do.Espírito Santo, o déficit previsto para este mês
é de Cr.$ 11.95 l bilhões de cruzeiros (a receita do Estado
este mês serâ de CrS 4.194 bilhões, contra uma despesa
de CrS 16.145 bilhões)_.
O Secretário da Fazenda, Nyder Barbosa de Menezes,
informou ontem que o déficit do Estado, este mês, comparando receitajdespesa será de Cr$ 11.951 bilhões. De
acordo com uma projeção hipotétiCa, sujeita a chuvas e
trovoadas, ou sej;1, à desvalorização da moeda, o déficit
deverá alcanC(ar até o final do ano a quantia de Cr$
37.343 bilhões..
Esses e outros d_ados, acompanhados de uma carta, foram enviados ao Banco Central e ao Banco de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES mostrando a
real situação do Estado,, ..0 conteúdo da carta não divulgarei, porque correspondênCia bancária exige segredo,
mas a -carta enviada às duas instituições mostra a situação drástica em que se encontra o Esplrito Santo. Pedimos ao Banco Central e ao BNDES o reescalonamento
da dívida que temos com as duas instituições e comunicamos que a sitUação será pior, caso o auinento do funcionalismo seja maior do que as possibilidades do Estado permitem".
Segundo Nyder Barbosa de Menezes,· as autoridades
federais estão sendo comunicadas sempre da situação em
que se encontra o Estado. Documento informando arespeito disso tudo foi enviado a Brasília no última dia 24.
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O Secretãrio disse ainda que a situação do Estado continua drâstica e negra, devendo mefhofar somente no final deste ano ou no inicio do próximo,_ "A situaçãõ COmeçará a se desanuviar porque poderemos aumentai a
nossa arrecadação de ICM em função da grande safra de
café prevista para este ano, devido à entrada do CST em
operação, às medidas contra a sonegação de impostos
que estão sendo postas em prática e também porque
muitas empresas - cerca de 25- todas de grande porte
- atualmente gozando de incentivos fiscais, vão VOltar a
pagar os impostos".
Aumentando a receita do Estado, a preocupação do

Governo será colocar em dia o pagamento do funcionalismo público. Nenhuma obra será construída, acrescen~
tau. Quanto à dívida do Estado, ele disse que os grandes
empréstimos estão sendo pagos ou negociados.
De acordo com os dados divulgados em 27 de maio úl~
timo, por Nyder Barbosa de Menezes, a receita do Estado este mês serã de Cr$ 4.194 bilhões, contra uma despesa de Cr$ 16.145 bilhões, representando um déficít de
Cr$ 11.951 bilhões. Segurido dadOs hipotéticos, a receita
em junho deverá ser de Cr$ 4.868 bilhões e a despesa de
Cr$ 5.731 bilhões, passando o déficit para Cr$ 12.814 biIhões,juntando o acumulado no mês anterior. Em julho,
a receita será de Cr$ 4.775 bilhões e a despesa de Cr$
8.698 bilhões, elevando o déficit para Cr$ 16.735 bilhões.
Em agosto, a receita deverá ser de Cr$ 5.382 bilhões
para uma despesa de Cr$ 8.583 bilhões. O déficit passará
para Cr$ 19.939 bilhões. Em setembro, a receita deverá
ser de Cr$ 6.144 bilhões e a despesa deCrS 9.177, elevando o déficit para Cr$ 22.971 bilhões. Em outubro, areceita do Estado deverá chegar a Cr$ 6.466 bilhões e a
despesa a CrS 15.784 bilhões, passando o déficit para
Cr$ 32.289 bilhões.
Em novembro, a receita deverá ser de Cr$ 6.404 bilhões e a despesa de Cr$ 8.835 bilhões, aumentando o dé~
ficit para Cr$ 34.720 bilhões. Finalmente, em dezembro,
ainda segundo dados hipotéticos, a receita deverá chegar
a Cr$ 7.266 bilhões e a despesa a Cr$ 9.889 bilhões, com
o déficit passarlcfO para Cr$ 37.343.818 bilhões.
A folha de pagamento, que atualmente, calculado o
reajuste do salário mínimo, é de Cr$ 3.600 bilhões, passarã, caso o aumento do funcionalismo público seja de
80%, para Cr$ 6.500 bilhões a partir de julho.
t fundado e justo, pois, o clamor do país que vai sendo politicamente liberado, ao Presidente Figueiredo, no
sentido de urgente promoção de medidas desconcentraderas da economia. O país foi colocado, na esteira do
processo de abertura, na rota de uma sucessão de crises,
todas sobríamente inspiradoras de radicalismo e de surtos golpjstas que todos desejamos definitivamente exorcizar de nossa vida políticà.
O General Figueifedo-não é apenas mais um Presidente do ciclo revolucionãrio neste País. Seus compromissos
publicamente assumidos com a Nação brasileira o_singularismo, como também singularizam o seu Governo,
abrigo de etapas significativas do processo de liberalização política. Ele sabe que a solução de toda a problemática externa e interna dO país é eminentemente de natureza política.
Externamente, vai sendo pacificado o convencimento
(com aS ressalvas na insensibilidade da tecnocracia, no
isolamento de seus números) de que a solução é política,
de uma moratória negociada, diante da evidência gritãilte da absoluta impossibilidade de pagamento da dívida
externa, a curto prazo, sem gravíssimas consec.itiências
internas nos planos económico, social e político.
Internamente, com o apressamento da plenitude da re~
democratização do país, promovendo eleições livres em
todos os níveis e assim legitimando afinal o poder político do Presidente da República, promovendo urgente reforma que ass_egurejusta distribuiç-ãO_dos recursos da arrecadação tributária no país; o fortalecimento dos poderes Legislativos e Judiciário;_ a reconStrução do quadfo
federativo brasileiro; um sindícalismo livre e uma universidade critica; e, também, por que não?- a convocação
de uma Assembléia Nacional Constituinte~ livre e sobe-
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rana (precedida da revogação do remanescente da legislação excepcional do país), destinada a reestruturar em
bã:Ses-esfáveis e duráveis de democracia participativa e de
justiça social todo o edificiÕ da ordem jurídica do país.
Passa por aí, portanto, a efetiva abertura democrática
que a Nação toda confia venha o Presidente ajudar a
construir no cumprimento mesmo de seu público com~
promisso.
Passa também essa desejável abertura democrática
pelo necessãiio reSpeítO~à" vontade de pr-aticamente todos
- os segmentos da sociedade civil brasileira (excetuados aí
necessariamente todos os pregoeiros da intolerância, os
-radicais de tOdos os matizes, incapazes de operar mudanças sem sacrifíciOS da cidadania). Vontade que se traduziu na representatividade dos Governos de Oposição
neste País, Com -a reSponsabilidade de admiriistrar mais
de 70% da população, mais de 70% do ICM arrecadado e
gerir mais de 70% do PIB.
Não passa essa desejável abertura democrática de vôo
-curto,- c-omo aqUeleS QUe se engajaram na adesãO recente
a'o Governo do Generill Presidente, esquecidos de que a
ética do Parlamento é a representatividade (e a represen~
fatividade, que é a ·pró'pda essência do regime representativo, ê a conformidade da vontade do parlamentar com
a vontade do corpo de cidadãos que o elegeu).
Também não pode passar a abertura democrática que
iodos desejamos, pelo espírito singular de respeitáveis figuras do partido do Governo - os eminCntes presidenciáveis -longe do povo, dos debates e dos comícios, das
praças públicas, dedicados à missão sem glória e provavelmente inconseqUente, de busca de compromissos políticos de eleição pessoal, junto à cúpula de uma organização partidária (PDS) que definitivamente não conta
com_ o apoio da vontade nacional. Enquanto isso, em
todo o país, brasileiros lúcidos se alarmam e, qual procelârias em bando, anunciam a iminência de tempestades.
Não1 A democracia que o Presidente jurou não terã
sido esta. Quero continuar acreditando que é a democracia da legitimidade d_o Poder; da representatividade_ do
eleito; da desconcentração 'do Poder para inibir a ten~
tação de seu uso ilegítimo; a afirmação da oposição
como oposição e não transmutada em Governo; -do res~
peit9 à sociedade civil e, dentro dela, à cidadania,
A democracia sem adjetivos, enfim.
Como a que todos querell'!os.

OSr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. JOSt JGNÁCIO- Ouço V.

Ex~,

com prazer.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador José lgnácio, é

para mim e para o meu_ Estado uma grailde satisfação
ver V. Ex• na trib-una do Senado.~ para o no-sso Partido
uma gr:ande honra, uma grande glória. V. Ex• e~foca,
Com piecisão, esses 3spectos d~_ atual situaÇão nacional,
notadamente no que pertine ~o enfoque que faz sobre a
democracia de que necessitamos e ao projeto prometido
por Sua Excelência o Senhor Presidente da República.
Há pouco, o Senador Professor José Fragelli me fornecia
mais uma lição - mais uma que com ele colho e aprendo. 'E que, dificilmente, nobre Senador, o sistema que aí
está admitirá que este país reúna uma Assembléia Nacional Constituinte para dar à Nação brasileira uma carta
legitímada pela fonte da soberania nacional, que é o
povo brasileirO. Lamen-taVetmente, dificilmente também,'
-Para não dizer impaSSivelmente, nós-teremos _eleições
para Presidente da República através do sufrágiO "Universal e pelo voto direto e secreto. Mas o estamento político
Oadonai chega a ser aié vergonhoso. Observe v. Ex~ que
o PMDB, nas últimas eleições, teve cerca de 10 milhões
de votos a mais do que o PDS em eleições majoritãiias, e
o que se viu foi qu<fo PMDB perdeu cerca de lO Senadores, aqui, nesta Casa do Congresso; observe esse fato
contraditório, esse fato triste e até chocante; pelo processo político eleitoral do País, ganham as eleições aqueles
que perdem nas urnas. Desculpe por tê-lo interrompido,
nobre Senador. ·
-·
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O SR. JOSf: IGNÁCIO - Agradeço muito a V. Ex•
essa iniervenção fecunda ao nosso p(onuncfam-ento e
incorporo-a, cOO?; muita satisfação, ao meu discurso.
Mas desejo dize~; V. Ex• que não sou tão pessimista no
que toca às eleições diretas neste país, ainda-para a fu-tura oportunidade em que o Presidente deverá ser substituido. Acredito mi fresta que ai existe, pela qual poderá
passar a eleição direta para Presidente da República. E
essa fresta nasce do conflito entre os próprios presidenciâveis, como conflít3.~do jâ está a própria equipe administrativa do Governo. V. Ex• viu que o Governo jã não
conserva mais aquela relativa unidade dos primeiros
tempos. Af está um dos membros da tróica, o Langoni,
já tecendo as primeiras críticas à conseqüência da política econômica que ele próprio ajudou a produzir, E me
faz lembrar, a manifestação do Sr. Langoni, uma caricatura de um fato de estória em quadrinhos, quando o Zorro e o índio Tonto enfrentavam--a indiada que cercava o
forte _e as balas de_ prata do Zorra acabaram. Zorra
o-lhou pa~ã. o Tonto e disse;. "Tonto, nós estamos perdi-:.
dos", aO que ToD.to voltou-se para Zorra, seu companheiro de luta, e disse, ciniCamente: ... Nós quem, carapálida?" Essa caricatura marca bem, de forma visível, o
episódio em que, em plena caminhada, um dos componentes da róica se volta contra <' política económica que
ele próprio ajudou a produzir.
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS€ IGNÁCIO zer, o aparte de V. Ex'.

Pois não. Ouço com pra-

O SR. VIRG(LIO TÁVORA- Eminente Senador,
estamos apreciando o díscurso de V. Ex• sem nele participarmos, discurso, aliás, na forma, como a maioria dos
pronunciaineritoS -ar da tribuna, irreprochável. No fundo, sabe V. Ex.' que divergimos profundamente·. Mas,
ante a afirmativa última de V. Ex•, vamos colocar os fa~
tos na sua verdadeira posição. Eminente Senador, leia a
declaração, não só cm um jornal mas em vários, do Presidente do Banco Central e verificará V. Ex•- Vai-nos
permitir fazê-lo - que se refere, explicitamente, ao ajustamento que estava sendo feito, da economia, para a situação atuaL Permitimo-nos ler:
. "Cabe ao Governo dar o chute inicial- reconheceu o Presidente do Banco Central. (Globo, 26 do
corrente.) Up to date.
O processO de ajustamento da economia brasileira, conduzido até agora, mostrou-se perverso do
ponto de vista social e ineficiente do ponto de vista
económico".
O SR. JOs!: lGNÁCIO- Veja V. Ex•, ~isso aí.
O Sr. Virgílio Távora- Um momento. O processo de
ajustamento: nós estávamos numa condução de processo
econômko e tivemos que reajustá-lo, donde as medidas
propugnadas por Langoni mostram realmente que algo
há a ser c-orrigido neste reajustamento. Ele não afirmou
nunca que o modelo o era. Era o registro que gostaríamos de fazer no discurso de V. Ex~
O SR. JOSE. JGNÁCIO- Eu só gostaria de replicar
a V. Ex~. com o maior respeito, dizendo que o que foi objeto do enfoque do Presidente do Banco Central foi exatamente a conSeqüência da política econômica do Gqverno. Quer dizer, se a política económica produziu ajustamentos perversos, ele está criticando a política econômica. ,Afirial de COntas se ele critica o efeito -esse efeito
se origi_na de uma cãusa, não--há efeito sem causa -ele
fez crítica, sim, à política econômica do Governo pelo
seúS- efeitos. -

Sr. Presidente, vou terminar. Nós dizíamos que a democt:_acia que o Presidente jurou não terã sido esta democracia com rosto de liberalização política em que o
põvo não tem participação, não tem presença; em que os
instrumentos, ou nem existem instrumentos, de consulta
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da vontade popular, mas mecanismos institucionais destinados à consulta _da vontade popular; em que acidadania não tem o respeito dos poderes públicos, em ciue a
sociedade civil persiste desestruturada da c_omo a massa.
E pobre no Brasil é mais massa do que povo, informe, indesejado na sua estruturação, porque não se deseja asociedade civil forte. Na medida em que sociedade civil forte é olhada como prejudicial a um estado forte.

O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt INÁCIO- Na medida em que se-dese:Ja
um estado forte a paTtir de uma sociedade civil fraca.
De maneira que não é essa democracia que nós queremos. E eu rezo para que não seja a democracia que o
Presidente Figueiredo Queíra. O que me parece é que S.
Exf, que jurou, empenhando a sua honra, fazer deste
País uma democracia, tem muito pouco tempo par-a prO-~
duzir o seu desiderato, para atingir o seu objetivo. E eu
espero que as facilidades sejam oferecidas por todos nós.
Não Por adesão como fez o PTB, fugindo ao ponto básico da legitimidade da seu mandato, que é exatamente a
representatividade_; não, como fez o PTB aderindo ao
Governo, mas quando necessário negociar com ele, dando a ele o consenso formado pelo diss~nso responsável
pelo conflito, livre das idéias, agindo nas nossas trincheiras e o Governo nas dele.
Concedo a V. Ex•, Senador José Lins, o aparte.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quero cumprimentar
V. Ex• que nos honra, pela primeira Vez, Com a sua presença na tribuna. Certamente_ V. Ex• terá muito o que oferecer, como exemplo a esta Casa. V. Ex• aqui substitui
um dos homens mais extraordinários que conheci no Senado Federal. Espírito combativo por execelência, o Senador Dirceu Cardoso deixou aqui a sua marca e muitos
amigos e admiradores. Não_ concordo com muitas das
coisas que V. Ex• diz, sobretudo quanto à democracia
que o Presidente Figüeircdo está ajudando implantando
entre nós. Vimos de uma situação extraordinária, de um
período revolucionário que, hoje, se transform-a, coin a
vontade do povo e sob o esforço do poder constituído na
abertura desejada. V. Ex• deseja o melhor, em termos de
democracia e eu também. Tenho a certeza _de que estamos caminhando na direção certa. Neste momento, porém o que desejo é cumprimentai' V. Ex•, e desejar que V.
Ex• traga para esta Casa o mesmo brilho, a mesma combatividade, o mesmo desejo de acertar Qiie sempre teve aquele colega com quem tantas vezes aqui discuti, rrias
que nos deixou um profundo Sentimento de- aâtriirãção.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. JOSt IGNÁCIO- Agradeço a V. Ex•, e faço
minhãs, com relação ao- ex-Senador DirCeu CardOso, as
palavras de V. Ex• Realmente trata-se de uma figura admirável, de execelentes padrões ideológicos, cívicos, éticos, e tem como característica uma notável combatividade pessoal; homem aguerido, com uma capacidade muito infinita, é credor da admiração profunda de todos
nós.
Sr. Presidente, termino: a democracia Cjue o -Pre"Sídente
jurou- repito- não terá sido esta que aí estâ. Sua Excelência tem muito pouco tempo para dar cumprimento
ao juramento que fez. Aliâs, em ocasião anterior, por
aqui mesmo, neste Plenário, num aparte, nós tivemos oportunidade de nos reportar a esse juramento. O juramento de "fazer deste País uma democracia" contêm um
componente autoritái'ío, Que é exatameftte o avesso daquilo que se pretende dizer. Porque ninguém faz democracia; na medida em que alguém se dispõe a fazer uma
democracia, inje"ta no se_u propósito um componente autoritârio, um ingrediente absolutamente incompatível
com o regime político- da democracia. A democracia é
uma obra de todos. E eu espero, entretanto, que Sua Excelência que teve a bendita ousadia de - traindo talvez
as suas próprias intenções, porque ninguém pode fazer
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democracia - afirmar que vai fazer deste País uma def!!Ocrada, espero que neste prazo que s: Ex• tem, com o
respeito profundo de todos nós, com o apoio de todos
nós, sem adesões, mas o apoio construtivo como opositores ao seu Governo, Sua Excelência c_on:Siga, ffie"fcê de
Deus, cumprir as suas promessas, o compromisso que eleavalizou com a sua honra, no momento da sua posse.
O Sr. Humberto Lucena --Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOSI!: IGNÁCJO - Concedo o aparte a V.
Ex•, nobre Senadqr Humberto Lucena~

o Sr. Humberto Lucena- Parabenizo v.-Ex• Pelo seu
pronunciamento que está, rigorosamente, dentro das linhas do Programa do Partido do Movimento Democra.:
tlco Brasileiro, o qual V. Ex•coffi tanto brilhO ii:pieseiltanesta Casa, pelo Espírito Santo. E lemhro a V. Exi.que
ainda na sem8.ná passada, ocupãndo esta tribuna como
líder da nossa Bancada, fazia uma incursão pelo terreno
político-institucional, mais ou menos parecida com a de
V. Ex•, para justamente dizer que sem passarmos de
novo pela solução deste_ problema dentro de cujo contexto se insere o restabelecimento da eleição díre"ta para o
Presidente da República, e das eleições diretas -em todos
o.s níveis- nós não teremos como sair da criSe- ecõnômi~
ca e social em que nos encontramos. E acentuava que o
grande erro que o Governo pratica é o de inserir naquela
teoria que vem do ex-Presidente Geisel, que foi o grande
·pregoeiro da distensão lenta, gradual e segura, de que no
Brasil nós devemos ter uma democracia relativa, c_omo se
nós pudêssemos, nobre Senador José Ignâcio, qualificar
a Democracia, A Democracia vale por si só, vale pelo
que ela é: é o governo do povo, pelo povo, para o povo,
de acordo com a velha Grécia. E eu chamava a atenção
para o que está escrito no primeiro dispositivo de todas
as nossas Cartas Con'stitucionais ao longo de toda a nossa História de regime democfâtico: ''O poder emana do
povo e em seu nome é exercido."
O SR. JOSt IGNÁCIO- Agradeço a V. Ex• a objetividade e a substância de seu aparte e o incorporo, com
muita satisfação ao meu pronunciamento.
Mas vou terminando. Hoje os tempos são outros. Nós
não podemos raciocinar vendo no povo brasileiro, aquele povo que em 1822 se retratava pela figura do carreiro
do quadro de Pedro Américo. Quando D. Pedro e os
componentes de sua comitiva suspendiam as espadas luzidias, e no quadro de Pedro Américo o carfeiro de boí
olhava para aquela cena tão importante e maiúscula, tão
marcante e tão decisiva na Hístória Política do País. Aquela cena tão importante era vista, mas não- com os olhos de ver, pelo carreiro de Pedro Américo; aquele era o
povo b~:Isileiro, o retrato do povo brasileiro em 1822.
Hoje não. Hoje, aqueles dois mil eleitores que elegeram
Feijó, Regente-Geral do Brasil, em 1832, algum tempo
depois, hoje são 50 milhões de brasileiros que formam
uma presença marcante, reivindicante e exigente neste
Pais e que já se manifestaram caudalosamente nas pesquisas que estão aí correndo o País, a favor das eleições
diretas para Presidente da República.
Esperamos que os ouvidos do Sr. Presidente da República, dos homens do Governo, dos componentes da
Bancada do PDS nO Senado e na Câmara, esses ouvidos
e esses entendimentos se formem no sentido da im'portância da devolução do poder àquele que é seu dono,
para que o poder seja efetivamente exercido por quem efetivamente representa a vontade_soberana da massa enorme da população brasileira, para que a sociedade ci·
vil se imponha na sua respeitabilidade e, dentro dela, o
cidadão seja respeitado também, como todos desejamos.
Muito _obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trago a esta Casa um assunto_que sempre imaginei ser
-o último que viesse a merecei a minha atençil.o e a ocupar
o meu tempo na Úibuna- deste Parlamento. h que no sábado a Polícia Militar do Amazonas e a Secretaria Estadual de Segurança Pública instauraram o terror na cidade de Manaus, ao apreenderem um jornal e ao espancarem estudantes, jornalistas e operários. Dentro de um
Governo eleito pelo PMDB, isso foi possível de acontecer no Amazonas. E não cabe a mim, neste momento,
sob pena de traição ao povo que me elegeu, silenciar
diante desse comportamento absurdo das autoridades
policiais do meu Estado. É de meu dever, denunciar à
Nação e ao Senado Federal, esse clima de cruel violência
que· se implantou no Amazonas, dentro de um Governo
eleito pelo Partido a que eu pertenço.
E foi assim, Sr. Presidente, na condição de Presidente
do Diretór1o Regional do PMDB no Estado" do Amazonas que expedi hoje a seguinte nota oficial:
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB
- Diretório Regional do Estado do Amaz_onas

NOTA OFICIAL
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Diretóiio Regional do Amazonas, por seu Presidente que esta subscreve, vem denunciar à Nação o
estado de terror que a Polícia Militar do AmaZonas,
juntamente com a Secretaria Estadual de Segurança
Pública, implantou naquele Estado, ao mandar e fazer apreender, de forma brutal e desumana, o jornal
Tribuna Operária, na tarde de ontem, sábado, no
largo da Matriz, em. Manaus.
A ação policial, bestial e cruel, resultou na prisão
ilegal do cidadão Crisólogo Rocha de Oliveira Júnior, diretor da Penitenciária Agrícola, e no espancamento covarde dos jornalistas Pinduca e Gabriel
Andrade e do deputado estadual João Pedro, do
PMDB.
A torpe ação da Polícia Militar e da Secretaria de
Segurança, no Amazonas, não constitui novidade,
mas esperava-se, com a ascensão ao ü-overno doEstado de homens eleitos pela legenda do PMDB, que
os policiais covardes modificassem o seu comportamento fascista. Mas não! Continuam nO que sempre
foram: abastadores da sociedade que lhes paga para
protegerem-na. Esses mesmos policiais, acostumados à repressão espúria, pOrque fora da lei, chegaram à cumcada, no governo do Sr~ José Lindoso, ao
invadirem a igreja de São Sebastião, em Manaus, e a
dispararem seus revólveres contra o tabernáculo do
templo. Supunha-se, pelo menos, que essas atitudes
criminosas tivessem acabado, sobretudo porque
esse sacrilégio (a invasão de um templo religioso) se
deu também em repressão armada a estudantes e operârios que, pacificamente e sem armas, reivindicavam por-Si::Us direitos e por direitos da sociedade
violentada.
O PMDB declara ao Governador do Amazonas
que os coronéis l::lcio .Mota, co-mandante da Polícia
Militar, e Henrique Lustosa, Secretário de Segurança, são indivíduos despreparados para os cargos
que exercem e por isso, doravante, passarão a merecer severa -e implacável oposição do Partido. E
presto-me a· apelar, a exortar, a clamar ao Governador Gilberto Mestrinho, que não se encontra em
Mãilaus, e com quem hoje inutilmente tentei contactar, que poriha fim a esse estado de violência e
_ que mande_ punir, na forma da lei, esses vilipendiadores da ordem jurídi~a.
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muito prazer, nobre
Senador.
O Sr. Alexandre Costa - Apenas para meu jufzo, e
completar meu raciocfnio, eu pergunto qual é a posição
que tomou o Governador de V. Ex', que é do PMDB, e
que providência-s irâ tomar...

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu terci o prazer deresponder a V. Ex~. assim que terminar as cinco linhas da
leitura desta nota, permita-me.
E chamo a atenção das autoridades constituídas,
porque não foi o compromisso com a repressão policial, muito em_contrárío a sua cabal condenação, o
que assumimos durante a campanha eleitoral que
nos tornou, no Amazonas, vitoriosos ·nas urnas.
Nestas notas, vai aos diretores da Tribuna Operâria a irrestrita e incondicional solidariedade do
PMDB. É, também, a advertência aos demais jornais do Amazonas, pois, se, hoje, a Poiiaã Miiiiar
fez o que fez com um peqlienojornal, amanhã poderá empastelar os grandes jornais, prender seus diretores, saquear suas redaçôes e incinerar suas õltCinas.
Brasília, 31 de maio de 1983.- Fábio Lucena,Presidente do Diretório.
--

Respondendo à indagação de V. Ex', nobre Senador
Alexandre Costa, ontem pela manhã uma comissão de
deputados estaduais do PMDB procurou o ViceGovernador do Estado, Dr. Manuel Ribeiro, que se encontra exercendo o cargo de Goverrtador, em conseqüência do afastamento do Sr. Gilberto Mestrinho, titular do cargo que exigiu o Governo desse uma satisfação à
opinião pública. Hoje, os jornais de Manaus publicam
uma nota do Governo do Estado do Amazonas, dizendo
que não tolera a violência, que não vai permiti-la, mas
que também não tolera o insulto, o desacato às autoridades constituídas e~ em particular, ao Senhor Presidente
da República. Esta foi a posição do Governo do meu Estado.
Mas, que desacato? se há um desacato, se há uma ofensa, eles estão definidos em feí, Sr. Presidente, até na
Lei de Segurança Nacional. Será necessáriO mandar a
polícia espancar, prender a título de repri'mir desacato à
autoridade constituída? Não, Sr. Presidente, não foi para
isso que eu passei 20 anos como Uder da Oposição no
meu Estado, porque lá todas as lideranças foram cassa~
das e lá só faltaram salgar a terra para que os líderes não
renascessem ou não mais pudessem nascer.
Fui um estudante de vida muito acidentada. Conheço
as principais cade-ias do meu estado, i'nclusive as cadeias
do Exército, onde tive a honra de ter sido preso em 1964.
Apanhei de polícia. Tenho marcas de bala no meu corpo,
como ontem exibi ao senador Hélio Guiiros. E não foi à
custa de tanto esforço, de tanto sacrifícío, de tanta resistência, que fizemos uma campanha eleitoral no Amazo~
nas, uma campanha das mais difíceis, enfrentando a máquina poderosa do Estado, das Indústrias, do Comércio,
enfrentando ameaças de morte, tentativas de homicídio.
Não foi pa-ra, depois de eleitos, estarmos assistindo às
autoridades policiais do meu Estado espancando estudantes, espancando trabalhadores, espancando jornalistas nas praças públicas da capital do Amazonas.
Sr. Presidente, se isso se repefíi, a ala do meu Partido,
sob minha Liderança, romperá todo o tipo de relação
com o Governo do Amazonas e começará a mover-lhe,
desta Casa e da outra Casa -ao COngresso Na-d-onal, a
mais feroz e implacável oposição que ele não tem condição sequer de imaginá-la.
O Sr. José Fragclli- Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Tem o aparte V. Ex', Senador José Fragelli.
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É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO No 681, DJll983
O Sr. José Fragelli- Nobre Senador Fábio Lucena,

nós, os seus companheiros aqui, da Bancada do PMDB,
solidarizamo-nos com V. Ex' Não ê poSsfvel gire um governo, presidido por um chefe estadual do nosso Partido,
pôs.Sa admitir que violências como essas narradas por V.
Ex' passem em jlllgado, sem uma atitude firme e decidida do Poder Executivo. As au~oridades policiais respon~
sáveís por esses desmandos devem, sem nenhuma dúvida, para bem colocar o ilustre Governador Gilberto
Mestrinho naquela posição que queremos que ele tenha,
como representante no Governo do nosso Partido, essas
autoridades policiais devem ser responsabilizadas e
parece-me que, inclusive, desde logo afastadas. Só medidas concretas é que podem traduzir o nosso repúdio ao
fato consumado. Fui Governador, nobre Senador, e sei o
quanto é difícil resistir a determinadas acusações e, às vezes, a provocações. No meu Estado, quando governava,
um cidadão, contrariado por medidas adotadas por min
-acredito que medidas de moralização- comprou um
jornaf, A EquipC-, para combater o meu governo, o que
fez durante triai_s de três anos a fio, todos os dias. E esse
jornal jamais sofreu qualquer ato do meu Governo que
_ --pudes-se traduzir algo- parecido com violência con,tra a
sua permanente ação de crítica, e às vezes exageradas, ao
Governador do Estado. Permito~ me recordar iSte -fato
para dizer que sei quanto o Governador tem que ter um
ânimo forte para resistir a certas coisas da imprensa.
Mas ele não cumpre senão o seu dever quando resiste e,
sobretudo, não permite a violênCia. Não vou fazer referência a nenhuma violência, porque graças a Deus nenhuma ocorreu durante o meu mandato de governador.
Mas, o que é necessário ê que, preventivamente, o Governador tome as medidas de punição, relativamente àquelas autoridades policiais que faltaram ao seu dever,
pois, como muito bem frisou V. Ex~, para repelir agressões, seja ãlltoridade do Goverriador, do Presidente da
República ou qualquer outra, aí está a lei, aí estão os instrumentos da lei. A violência não deve ser admitida em
nenhum regime, por nenhum governo, e, nesta quadra
da vid~ nacional, muito menos por _um governo que represente o PMDB.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM) - Agradeço a intervenção de V. Ex', nobre Senador José Fragelli.
Creio sinceramente que o Governador do Amazonas
haverá de escutar, d~ ouvir a nossa súplica, para punir na
forma: da lei os irresponsáveis e atrabiliários belinguins,
desonrando a farda do Exército ao se transformarem em
mastins e ao se entregarem a esse vandalismo de espan- _
car estudantes, operários e jornalistas.
Para sábado vindouro, os estudantes marcaram uma
novâ cOncentração para a .mesma praça, na minha cida~
de, praça em que reunimos mais de 100 mil pessoas no
comíc-io de encerramento da nossa campanha eleitoral.
Lâ estarei presente na linha de frente dos estudantes.
Quero ver se a polícia do Amãzonas só é covarde quando
fica valente ou se é suficientemente covarde para ser nunca valente.
Era o que tin(ta a dizer. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
João Ca:>telo - Alberto Silva- Marcondes Gadelha
-Marco Maciel- Nilo Coelho- Albano Franco...,..._
Jutahy Magalhães - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Amaral
Furlan- ·Severo Gciriles- Henrique Santillo- Mauro
Borges - Marcelo Miranda - Pedro Simon
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, requerimento cjue vai ser lido pelo Sr. !<?-Secretário.

Nos termos regimep.tais, requeiro que não seja realizada sessão no Senado no dia 2 de junho de 19_83, dia santificado de Corpus Christi, nem haja expediente em sua
Secretaria.
Sala das Sessões, 31 de maio de 1983. -José Lins.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Em conseqaênciã. da deliber~ção do Plenário, não será realizada
sessão no dia 2 próximo, nem haverâ expediente na Se~
cretaria do Senado.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
!<?-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO No 682, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n<?l61, de 1981, que autoriza o Poder Executivo a
alienar à Empresa Agropecuária Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda., área de 33.000 hectares, no território de Rondônia, para a implantação de Projeto de
Bovinocultura, feita a reconstituição do processo, se necessário.
Sala das Sessões, 31 de maio de 1983.- Alexandre
Costa.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído em
Ordem do Diã, nos termos regimentais.
O SR. PRESID;ENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a
Hora do Expedierite.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Apreciação do Ofício n<? S/23, de 1982, do Prefeito Municipal de Mauá, (SP) solicitando, nos termos
do art. 42, item IV, da Constituição Federal, autorização do Senado para contratar empréstimo externo no valor de USS 4,000,000.00 (quatro milhões de
dólares norte-americanos), para aplicação no sistema viário daquele município (despachado às Comissões de Finanças, de Constituição e Justiça e de Municípios).
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Finanças que
vai ser lido pelo Sr. !<?-Secretário.

t lido O seguinte
PARECER No 493, DE 1983
Da Comissão de Finanças, sobre o Oficio "S" Nv
23/1982 (N<? 805-A/82- na origem), do Senhor Pre~
feito do Município de Mauá, Estado de São Paulo,
solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de empréstimo externo no valor de
USS 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norteamericanos), destinado ao Programa de Investimentos Urbanos naquele Município.
Relator: Senador Severo Gomes
O Senhor Prefeito do Muriíc1pio de Mauá, Estado de
São Paulo, solicita ao Senado Federal, nos termos do
art. 42, item IV, da Constituição, a competente autorização para que aquele Município possa contratar uma
operação de empréstimo externo no valor de U$$
4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente em outra moeda, cujos re-
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13%, o que não foi acompanhado pelo desenvolvimento econôrriico. Advindo a Pos.teriori. um desenvolvimento econômiCõ-industrial causado pela
grande conturbação urbana".
4. Com uma população de 220.000 hab., numa superfície de 34 Km 2 - (50% da área municipal)-, o município apresenta uma densidade populacional de 65
hab. por hectare, tendo em vista que 30% da área são
ocupadas" pelas-zonas industriais 20% reservadas corrio
proteção dos mananciais.
5~- Com densidade demográfica elevada, agravada
pela área municipal bastante urbanizada, pela topografia
irregular e existência de uma ferrovia que corta o M uníeípto, além de o Sistema Viário principal servir como
corredor de passagem de veículos que circulam entre São
Paulo, Santo André e demais municipios vizinhos,a par,
ainda, de não possuir via com característica d~. "expressa", resolveu a adminiStração municipal equaciOnar o
grave problema viário, investindo, nesse setor, elevadas

quantias para pavimentar e repavimentar 550.000 m 2 de
ruas do Sistema Viário Básico, além da construção de
galerias de águas pluviais, Sistema de drenagem, guias e
sarjetas.

cursos serão carreados para o Programa de Investimentos Urbanos- Sistema Viãrio-:- naquele Município.

2. Trata-se de operação constante de um programa
global de obras públicas no Sistema Vi_á_rio rn_q_nlcipal,

utilizando recursOs orçamentári_o_s e de origens interna e
externa.
3. Consta do processado o Projeto de Viabilixade
Têcnicã e Econômico-fii'l.anCeira dos inveStimentos, onde

destacamos:
.. "O crescimento populacíonal da Região Metropolitana de São Paulo, notadam_ente intensjticado
com as correntes migratórias, no decorrer das últimas décadas, se fez em meio a condições econômi:.
cas e sociais insatisfatórias." Mais adiante prossegue:,. "Mauâ, singularmente, teve um crescimento
populacional acelerado nas décadas de 50 e 60 com
taxas de crescimento anual girando em torno de

6. A leitura do memorial descritivo- anexo-, permite avaliar a extensão de todas as obras constantes do
p12.no global a se[eni.- contratadaS pela Prefeitura, utilizando recursos orçamentários, e de origens interna e externa.

e

7. - O orçamento de custo das obras do Sistema
Viário, com um valor de Cr$ 3.443.311_.669,60, permite
observar o volume global das obras discriminadas !J.OS
seus vários itens como: movimentação de terra
(15i.OOOm 3): muro- de arrimo (27.090 m 3): drenagens de
águas pluviais (1.300 m 3): guias e sarjetas (113.430 m2);
pavimentação (514.710 m 2): iluminação pública (2.297
unidf e urbanização de diversas áreas.
8. É o seguinte o plano de investimentos do município:

%

13,91
86,09

Dotação orçamentária própria
Recursos de terceiros (externo) ("')

~Cr$
~ Cr$

479.11\.669,60
2.964,200,000,00

Total

= Cr$

3.443.311.669,60

('") Recursos externos GOcrcspondentes a USS 20,0 milhões ao câmbio oficial de Cr$ 148,21. Ao câmbio atual (l USS- 424,00) corresponl
CrS 8.480.000.000,00.

9. O plano de amortização do empréstimo é de 8
anos, incluída uma carência de 4 anos (48 meses) para o
princíPã.l, as taxas de juros no mercado financeiro internacional, compatíveis com as fixadas para operações da
espêcie pelos órgãos responsáveis pela política
econômiCo-financeira do Poder Exe:çutivo FederaL

10. Para viabilizar ás encargos dos invesfimentQ.S a
serem realizados com o empréstimo sob exame, a Prefeitura efetuará a cobrança aos proprietários dos imóveis
que serão beneficiádos com as obras públicas, das seguintes taxas: taxa de pavimentação; taxa de ilumin_ação
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pública; contribuição de melhoria e imposto predial e
territorial urbano. Assim, no período 1983/1990, com as
taxas acima referidas, a Prefeitura teria um retorno global de Cr$ 6.5-54.013.182,60, calculado a preçoS de 1982.
De 1983 a 1990, o investimento geraria u~a receita líquida capaz de amortizar o empréstimo, resultando, ainda,
saldo para novos investimentos.

guintes elementos principais, indispensáveis para eXame
de pleitos da espécie. Assim temos:
a) Dívida Consolidada Interna (pós 31-3-83) e Externa
Valor: Cr$ .1.000,00
- a. I - Intralimite
= CrS 1.209.431
a.2- Extralimite
= Cr$ 2.151.638
(+) a.3- Externa
= Cr!i
Total
~ Cr$ 3.361.069
(+)Conversão 1
US$ ~ 426,10 (12-4-83)
b) Cronograma de pagamento da dívida interila (interna+extra) e da dívida externa + operação em exame.Valor:: Cr$ 1.000,00

11. Em atendimento às normas estabelecidas por
esta Comissão foram enviados efou solicitados os se-

lntralimite

Extralimite

Interna

Op.exame

Total Dispêndio

238.616

963.638

164.409

6.228.31

210.432

7.2~0.22

_170.627

98.823

2.694.51

238.616

508.067

71.290

94.802

166.093

238.616

404.709

1983

458.422

1984

514.589.

1985
1986

0

622.8)J

1987

71.290

79.264

150.555

427.974

578.529

1988

71.290

76.373

147.663

577.567

755.130

1989

58.472

73.475

131.948

524.547

656.495

c)
c.l.
c.2.
c.3.
c.4.

Posição do endividamento em função da receita arrecadada em 1982 (Res.
Receita arrecadada em 1982
_Op. de crédito realizadas
Receita Líquida
Corr_eção da Rec. (até março 83)
(lndice ~ 1,21)
c.5. Receita Líquida para cálculo= 4.039.773
d) LimiteS Regulamentares:
I - Montante Global (0.70 Rec. líq. cor)
III- Dispêndio ·ariual mâximo (0.15 Rec. Hq. cor)
e) Limites Reais: (1983)
I -Montante Global

III -Dispêndio anual máximo

n~s

62/75 e 93/75).
3.739.010
400.354
3.338.656
70\.117

~
~

lntralimite_
Extralimite
Total
lntralimite
Extralimite
Total

2.827.784
605.965
1.209.431
2.151.638
3.361.069
458.422
164.409
622.831
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12. Com base na Res. nq 62, de 1975, do Senado Federal na receita arrecadada em 1982 ccrs 3.739.010 mil)
e com as operações de crédito realizadas (Cr$ 400.354
mil) no mesmo período e corrigido este último valor (até
março de 1983) obteríamos uma receita líquida corrigida
de CrS 4.039.773 miL Assim os limites regulamentares e

reais para-a dívida intratimíte -(coiis1derado-s o montante
global e o dispêndio) seriam respectivamente:
Cr$ 1.000,00
I - Montante Global (0.70 Rec. líq. corrig) "
2.827.784
III- Dispêndio Anual MâximO (O. iS Rec. líq. cor~
rig.)
' 605.965
I - Montante Global
9 1.209.431
UI- Dispêndio Anual Máximo
11 458.422
13. Com os dados acima, observa-se que hâ saldo
para o montante global (Cr$ 1.618.353 mil) e de Cr$
147.543 niil para o dispêndio anual máximo. Como-se sabe, a Res. n? 62(75 estabelece critérios para a divida i~
tralimite, não havendo crítél-ios para a fixação dá- dívida
extralimite e_ nem parâmetros para ã dívida externa.
Considerada a dívida extralimite, com um montante adicional de Cr$ 2.151.638 iriil, resultaria para este item 1 o
valor de Cr$3.361.069 mil, o que extrapolaria este parâmetro em CrS 533.285 mil. Para o dispêndiÕ anual mãximo fixado em Cr$ 605_,965 mil, veriiõs que com a dívida
intralimite haverá uma absorção de Cr$ 458.422 mil e
com a dívida extnllimite, Cr$ 164.409 mil. Com as duas
parcelas adicionadas, teríamos um dispêndio anual máximo· de Cr$ 622.83 t mil, extrapolando esse fato r em Cr$
16.866 miL
14. Como afirmamos acima, conSíderando a dívida
como um todo, teríamos os itens I e lii, extrapoladoS em
CrS 533.285 mil (montante) e Cr$ 16.866 mil (dispêndio),
sem considerar os encargos- da _operaçã-o em exame. Por
outro lado, devemos nos preocupar com o dispêndio anual máximo que o MunicíPiO de Mauá terá para amorw
tizar a sua dívida interna e_externa. Quanto a esse item,
vemos que, consideradas as dívidas intra + exfralimite,
haveria um excesso de Cr$ 16.866 mil para ser amortizado, que provavelmente teria de ser pago 111ediante a redução de algum programa de investimento ou com a rotatividade da díVIda interna.
15. Com referência à operação em exame, conforme
fái ressaltido, a- Pfefehura-efetuará a cobrança de taxas
aos proprietários dos imóveis beneficiadOs corri as obras
públicas. De 1983 a 1990, com as estimativas de retorno,
ano a ano, observa-se que as taxas diversas a serem
cobradas somam valores superiores ao totais dos dispêndios para amortizar a dívida externa a ser contratada.
Assim, em 1984. com um dispêndio Para a opef8.ção em
pauta de Cr$ 238.616 mil, haverá uma arrecadação prevista, oriunda das mesmas taxas, de Cr$1.152.357 mH.O
mesmo resultado se repete para os demais exercícios.
16. Assim, a operação está justificada e não onerará
o programa de pagamentos de investimentos e projetas
já realiz;:tdos, pois gerará seus Próprios,recUrsos para saldar os compromissos a serem assumidos com a presente
operação.
17. Para atender as disposições do Regimento Interno e da legislação pertinente, foram anexados ao processado, além dos documentos acima referidos, os seguintes
documentos:
a) çópia da Lei Municipal n? l.686, de 7 de outubro
de 1980, autorizando o Poder Executivo Municipal a
contratar uma operação de créditO externo até o valor
USS 20,0 milhões;
b) , Aviso n~>906, de 19 de julho de 1982, da SEPLAN,
reconhecendo o carãter priõdfáriõ da oPerãi;ão e a capacidade de pagamento do Estado;
c) ExpoSição-de Motivos n~' 202, de 16 de setembrÕ
de 1982, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da República,
propondo, para os fins do 3it. 42, item IV, da Constituição;
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d) Ofício (FfRCE - 82/296) do Departamento de
Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a openição em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Dec. n~> 65.071, de 27::8-69 e pelo Dec. n9
84.128, de 29-10-79;
e) comportamento da Dívida Estadual (Interna _<?Externa).
18. O exame das condições creditícias da operação
será- efetuadO" pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art.
}I', indso II do Dec. n? 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentadã a respectiva minuta de contrato
com o grupo financiador,
19. Por fim, o S_enhor Presidente da R6pública autoriZ-:OU o. Chefe do -Executivo da Prefeitura Municipal de
Mauá_(SP) a dirigir-se ao Senado..._Federal, na forma do
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tação do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, destinado ao Programa de Investimentos Urba~
nos - Sistema Viário _,-naquele Município.
_

art. 42, item~ IV, da COnstituiÇão(?.b. Foram cumpridas
as exigências do Regulamento In~rno (art. 403, alíneas
a, b e c). Assim, opinamos favoravelmente à solicitação,
nos termos do seguinte:

PROJETO ))E RESOLUÇÃO No 61, DE 1983
Autoriza a Prefei_tura Municipal de Mauá (SP) a
realizar _operação de empréstimo externo no valor de
U_SS 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norte~
~Qiericanos), destinado ao Programa de Investimentos Urbanos.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a. Prefeitura Municipal de Mauá, Estado __
de São Paulo, autorízada a realizar, com a garantia da
União, uma operação de empréstimo externo no valor de
USS 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norteamericanos) 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,. destinado ao Programa de Investimentos Urbanos - Sistema Viário -, 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 da FaZenda em articulação com ÕBanco Central
do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto n?
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Municipal n"' 1.686 de 7 de outubro de
I_ 980, autorizadora da operação.
Art. 3~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de maio de 1983. - Itamar
Franco, Presidente - Severo Gomes, Relator - José
Fragelli - Pedro Simon - Lourival Baptista - Roberto
Campos - J utahy Magalbàes - Jorge Kalume - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --O parecer
da Comissão de Finanças é favorâvd, nos termos do
Projeto de Resolução n~> 61, de 1983, que apresenta.
Solicito ao nobre Senador José Ignâcío o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. JOSI': IGNÁCIO (PMDB - ES. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. de autoria da
Comissão de Finanças, o presente projeto de resolução
autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São
Paulo, a "realizar Co~ a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de US$
4,000,000.00 (quatro milhões de dólares norteamericanos) ou equfvale"nte em outra moeda, de princi- pai, junto agrupo financiador a ser indicado sob aorien-
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2. O artigo ·29 do projeto, Ora sob exame, estabelece
que "a operação realizar-sewá nos termos aprovados pelo
f'oder Executivo Federal, inclusive Q exalne- das condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do
Brasil, nos termos do art. 1~', item 11, do Decreto n?
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados dá execução da politica
ecoriórnlcowfitianceira do Goverilo Federai," e, ainda, o
disposto na Lei Municipal n~> 1.686 de 7 de outubro de
1980, ãutorizadora da operação".
3. Para atender as disposições do Regiinento Interno
e da legislação pertinente, além das exigências estabelecidas pela Comissão de Finanças, conforme se conclui do
exame do seu parecer, foram anexados ao processado, os
seguinteS~ documentos:
a) cópia da Lei Estadual n~> 1.686, de 7 de outubro de 1980, autorizando a Prefeitura Municipal

de Mauá (SP) a contratar uma operação de crédito
externo até o valor de US$ 20,0 milhões;
b) Aviso n~> 906, de 19 de julho de 1982 da SEPLAN. reconh~cendo o carãter prioritário dá operação, bem como a capacidade de pagamento doEstado;
c) Exposição de Motivos n~' 202, de 16 de setembro 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, item IV, da
Constituição;
d) OfíCio (FIRCE n~> 82/29"5) do-DePartamento
de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros,
credenciando a operação em pauta, com base nas atribuições conferidas pelo Dec. il~' 65.071, de 27-_8-69
e pelo Decreto n~' 84.128, de 29,..10-79;
e) comportamento da Dívida Estadual (interna
e externa}, analisada no parecer da Comissão de Finanças.
4. O exame da.s condições credítícias da operação serã. efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação
com_o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1~>, inciso II do Dec. n~' 74.157, de 6 de junho de 1974, assim
que apresentada a respectiva minuta do _contrato com o
grupo financiador,
5. No caso, foram cumpridas as exigências constantes no art. 403, alíneas a, b e c, razão por que, na forma
do art. 108, item VI, ambos do Regimento Interno, a Comissão de Finanças opinou favoravelmente ao pleito do
Senhor Prefeito Municipal de Mauá (SP), nos termos do
projeto de resolução que apresentou.
6. Nada há que possa ser argilido contra a proposição, no que compete a esta Comissão examinar, e está
corretamente formulada sob os ângulos constitucionais e
jurídicos, razão, por que, entendemos possa ter o projeto
tramitação normal.
_O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto para proferir o
parecer da Comissão de Municípios.

O SR. PASSOS PÕRTQ (para emitir parecer)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores.
A Comissão de Finanças, como conclusão de seu parecer sobre o Ofício S-n~> 23, de 1982, apresentou projeto de
resolução pelo qual- art. I~':_ fica a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, com a garantia da União; auto-rizada a contratar uma operação de empréstimo externo, no valor _de US$ 4,000,000.00 (quatro Inilhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em
outra moeda, de principal, junto a grupo financiador a
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ser indicado sob a orientação do Ministêrio da Fazenda
e Banco Central do Brasil, destinado ao Programa de Investimentos Urbanos- Siatema Viário-, naquele Município.
2. Na forma do art. 29, item IV, da Resolução o"' 132,
d_e 1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam operações de crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam parte interessada, deverão merecer estudo e parecer desta

Comissão.
3. A Comissão de Finanças examinoU detalhadamente o pleito, tendo calculado em função do endividamento interno (intra + extralimites, a capacidade de pagamento do Município de Mauâ em função do cronograma de dispêndio da dívida consolidada interna existente
com a operação em exame, Foram verificados, também,
os parâmetros fixados pelo art. 21' daRes.. n'i' 62, de 1975
para a dívida interna, em face a operação externa (montante global, crescimento real anual e dispêndio anual
máximo).
4. Por outr:o lado, a operação é auto-financiável, em
face as taxas a serem cobradas dos proprietários e a se-rem beneficiados como as obras, tais como: taxa de iluminação pública; imposto predial e territorial urbano e
contribuição de melhorias.
5. _ O exame das condições creditícias da operação serã efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. I 'i', inciso II do Decreto nl' 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva minuta de contrato
com o grupo finandiâor.
6. Foram cumpridas as exigências do Regimento Interno (arL 403, alínea a, b e c). Assim em face as razões
expostas, somos pela aprovação do projeto de resolução,
de autoria da Comissão de Finanças, sob nosso Exame.

O SR. PRESIDNETE {Moacyr Dalla)- Os pareceres
são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 61, de 1983 (apresentado Pela Comissão de
Finanças como ·conlusão de seu Parecer n~> 493, de
1983), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá
(SP) a contratar operação de empréstimo externo no
valor deUS$ 4,000,ooo:o-o (q-Uatro milhôeS de- àóra.
res norte--americanos), destinados a Programa de
Investimentos Urbanos naquele Município".
Em discussão o projeto,_ em turno únicO. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. senadores -que aprovam permaneçam sentados. (Pausa.}
Aprovado
A matéria vai a Comissão de Redução.
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-de F'inan.ças- I"' pronunciainent~: favorável;
21' pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.

E a seguinte a redação final aprovada
Rcdaçào final do Projeto de Resolução n~' 198, de
1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

~ o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL N• 308,
DE I98I-DF
Altera as alíquotas do Imposto sobre a Transmisão
de Bens lmót'eis e de direitos a eles relativos a que ser
rerere o art. 31, do Decreto-lei n~' 82, de 26 de dezembro de 1966.
O Senado Federal Decreta:
Art, 1~> Os incísOs I, II e III, do art. 31, do Decretolei n9 82, de 26 de dez_em_bro de 1966, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art, 31 ...........•.. -..........•.•....•.
I - Transmissões compreendidas no Sistema Fi-

nanceiro de Habitação a que se refere a Lei n~' 4.380,
de 21 de agosto de 1964 e legislação complementar:
a) sobre o valor efetivamente financiado: 0,5%
(meio por cento);e
b) sobre o valor restante: 2%-(dois por Cento);
I I - demais transmissões a título oneroso: 2%
(dois por cento); e
III- quaisquer outras transmissões: 4% (quatro
por cento)"
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor no dia I~> dejaileiro de 1982.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.

--0 SR. _PRESIDENTE (moacyr Dalla)- Em votação
a emenda.
O Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Redação.

t a seguinte a emenda aprQvada
EMENDA

N~>

1

Ao Projeto de Lei do Senado n9 308, de 1981-0F.
___Redija-se assim o art.

2~:

RESOLUÇÃO No

, DE 1983

Autoriza a prefeiturà Municipal de Resende, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$142.580.000,00 (cento e quarenta e
dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeirosO.
O Senad-o Federal reSolve:
Art. I~> E a Prefeitura Municipal de Resende, Estado
do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2~' da Resolução n~>
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
142.580.000,00 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) junto à Caixa Econômi'ca Federal, mediante a utiHzação de recursos do Fundo
de apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada
à construçãO d<i Casa da Cultura de Rsende, 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 4:
Discussão, em turno único; da Resolução Final
(oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 452, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 28,
de 1982; qUe autoriza a Prefeítura MuniciPal de Caraí, Estado de Minas Gerais, a contratar operaçãO
crédito no valor de CrS 43.378.650,00 (quarenta e
três milhões, trezentos· e setenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros).

ae

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.

f'. a seguirite a redação final aprovada
Redaçào final do Projeto de Resoluçio nQ 28, de 1982.
Faço saber cjue o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

"Art. 2~ Esta lei entrará em vigor no dia J9 de
janeiro de 1984."
Justificação oral

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3:
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -,. Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei dO
Senado n11 30&, de 1981-DF, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera as alíquotas do
imposto sobre -ii" transmissão de bens lri1.Óveis e de
direitos a eles relativos a que se refere o artigo 31, do
Decreto-lei nll 82, de 26 de dezembro de !966, tendo
PARECERES, sob n~>s 340 e 342, de 1982 e 429 a
431, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça - li' pronuitciamen~
to: favorável; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidude da emenda de plenário;
-do Distrito Federal- 19 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: favorável à emenda de
plenário; e
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Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n 9 444, de 1983), do Projeto de Resolução n'i' 198, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Res_ende, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 142.580.000,00 (cento e
quarenta e dois milhões, quinhentos e oitenta mil
cruz~iros.

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 i:lrt. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à prOmulgação.

RESOLUÇÃO N•

, DE I983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caraí, Estado
deMinas Gerais, a conttratar operação de crédito no
valor de CrS 43.378.650,00 (quarenta e três milhões,
trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta
cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I~> É a Pr~feitura Municipal de Caraí, Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal,_ autorizada
a contratar operação de crédito no valor global de CrS
43.378.650,00 (quarenta e !rês milhões, trezentos e s~ten
ta e oito mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros), correspondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de C_r$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e
nove cruzeiros e trinta e_ nove centavos), vigente em outubroj8l,junto à Caixa Econômica do Estado de Minas

J)L~RIO D()(;ONGRESSO NACidNAL (Seção II)

Junho de 1983

Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à construção
de 100 (cem) unidades habitacionais de interesse social e
execução das obras de infraestrutura urbana necessãria,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasit no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data du
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 5:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
9
n 443, de 1983), do Projeto de Resolução n~' -s7, de
1982, que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a contratar operação de crêdito no
valor de CrS 206.675.000,00 (duzentos e seís milhões, seiscentOs e setenta e cinco 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 finai é dada como
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regulamento Interno.
A matéria vai à promulgação.

t

a seguinte a redação final aprovada

Rcdação final do Projeto de Resolução n9 57, de
1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI da ConstitUição, e eu,
- - - - - - · Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a contratar operação de crédito no valor de Cr$
206.675.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e
sententa e cinco mil cruzeiros).

O Senado Federal

resolve~

Art. 19 É o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal. autorizado a contratar operação de crédito no valor de Cri
206.675.000,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à implantação de 9 (nove) centros sociais urbanos nos Municípios de Getúlio Vargas, Júlio de Castilhos, Quaraí,
Rio Pardo, São Jerónimo, São Lourênço do Sul, Ta pejara, Venâncio Aires e ViamãO, naquele Estado, obedeci~
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 6:
Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela Comissão de Redaçã_o em seu Parecer
n9442, de_l983), do Projeto de Resolução n"' 87, de
1982, que autoriza·a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor de Cri 184.350.600,00 (cento e
oitenta e quatro milhões, trezentos e cinqüenta mil e
seiscentos cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussli.o.

EncerrUda esta, a redaçào final é dada como aprova~
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

f: a seguinte a redaçào final aprovada
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 87, de
1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos
do art. 42, inciso VI, da COnstituição, e ~u.
-~~--+ Presidente, promulgo a seguinte
REsOLUÇÃO N'

O senado Federal resolve:

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Guax_upé, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2'>' da Resolução
n'>' 93. de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor global
de Crl184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões,
trezentos e cinqüenta mil e seiscentos cruzeiros), correspo-ndentes a 210.000 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oíteO.ta·e seis centavosj, vigente em abril/SI, junto à
Caixa EconômiJ::a do Estado de Minas Gerais, esta na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, desünadas--à contrução de 600 (seiscentas) unidades habitacionais de interesse social e execução das obras de infra-estrutura urbana necessâriãs,
naquele Munícipio, 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 7:

Discussão, effi turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer
n"' 441, de 1983), do Projeto de-Resolução n'>' 90, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
3.072.000,00 (três milhões, setenta e dois mil cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a
redação final dada como aprovada, de conformidade
ccnn-õ art. 359 do Regimento Interno.
A máteria vai à promulgação.

f: a seguinte a redação final aprovadã
Rcdação final do Projeto de Resolução nQ 90, de
1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte
Autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da
C'ruz, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.072.000,00 (três
m~lhões, setenta c dois mil cruzeiros).
Federal resolv-e:

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz,
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29
da Resolução n993, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no
valor de Cri 3.072.000,00 (três milhões, setenta e dois
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mil cruzeiros) junto à Caixa Econôtnica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, destinada à construção
de um Centro de Atividades Múltiplas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2'<' Esta Resolução entra em vigor na data de _
ma publicação.
0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 8:

- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara fl9 27, de 1982 (n~~"63.79, na casa de origem),
que altera dispositivos do Código Civil Brasileiro,
tendo
PARECER FAV ORÁ VEL, sob n' 932, de !982,
da Comissão
-de Constituição e Justiça.

,DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de C'rS 184.350.600,00 (cento e oitenta e
quatro milhões, trezentos e cinqüenta mil e seiscentos
cruzeiros).

o· Senado
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em ·-wtação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queram conservarse como se acham._(Pausa.)
Aprovado
A máteria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 27, DE 1982
(N9 63/79, na Casa de origem)

-

Altera Dispositivo do Código Civil Brasileiro.
O- COngresso Nacional decreta:
Art. l'>' O art.l34 do Código Civil Brasileiro passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 134.
. ................•..........•.
1- ................................. , ... .
I I - Nos contratos constitutivos ou translativos
de direitos reais sobre imóveis de valor superior a
Cri 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), excetU.ado
o penhor agrícola.
Parágrafo único. O valor previsto no inciso II
deste artigo será reajustado em janeiro de cada ano,
em função da variação nominal das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN (Lei n"
6.423., de 17 de junho de 1977.)"
Art. 2'>'
cação.
Art. 3Q

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre~
to Legislativo n'<' 24, de 1979 (n9 25/79, na Câmara
dosDeputa~os), q_u~ aprova o texto do Acordo de
CoÕper_ação Técni~o-Científica e-Tecnológica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e ajamairia Árabe Popular Socialista da Líbia, celebrado
em Brasília, a 30 de junho de 1978, tendo
PARECERES, sob n" 981, de 1982, das Comíssões:
De Relações Exteriores, l'<' Pronunciamento: solicitando audiência do Poder Executivo; 29 Pronun~
ciamcnto: (Sem as informações solicitadas), favorável;
De Economia. faVorável; e
De Edut'ação e Cultura, favorável,
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaroa encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria va à Comissão de Redação.
~ o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE DECRETO LEG!SLATIYO
N9 24, DE 1979
(N<? 25(79, na Câmara dos Deputados)
Aprovado o texto do Acordo de _Cooperação
Técnico-Científica e Tec-:tológia entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe
Popular Socialista da Líbia, celebrado em Brasília, a
30 de junho de 1978.

O CongresSo Nacional decreta:

Art. 111

Fica aprovado o texto do Acordo de Coope-

ração Técnico-Científica· e· Tecn-ológica entre o Govern_o

<ia República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe
Popular Socialista da Ubia, celebrando em B_tasflia, a 30
de junho de 1978

Art. 29 Este Decreto LegislativO entrarâ em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 25_6, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.418, de 1981, com voto vencido, em separado, do
Senador José Fragellí), que autoriza a Prefeitura
Municipal de Montes Claros (MG) a elevar em Cr$
209.108.000,00 (duzentos e nove milhões, cento e
oito mil cruzeiros) o montante de sua dJvida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.419 e 1.420, de 1981,
das Comissões:
-De Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; 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 Reda~;ão.

t

o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE; RESOLUÇÃO N• 256, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Claros
(MG) a elevar em Cr$ 209.108.000,00 (duzentos e
nove milhões, cento e oito mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art 1"' h a Prefeitura Municipal de Montes Clara·s,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~ da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a ~l~var em CrS 209.108.000;0() (duzentos
e nove milhões, cento e oito mil cruzeiros) montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con~
tratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de
Crédito Real de_Mi_nas Geral~ S.A,. este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura
urbana e comunitâria de natureza eminentemente social,
em âreas daquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
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Esta Resolução entra em vigor na data de

sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ esgotada a matéria constante da Ordem do Dia..
Há oradores inscritos.
-Conc..edo a Palavra ao nobre Senadoi- Nelson Carriei-ro, como Líder de Partido.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em todas as Casas Legislativas do Continente têm
sido votadas moções de pr-otesto contra a decisão do governo argentino de simplesmente declarar desaparecido
as pessoas que haviam divergido do regime militar ali
instituído.
- N.ào é possível que nós, os brasileiros, que tanto pugnamos pela restaur!lção democrática, fiquemos silenciosos ante esse fato, e nenhum protesto surja no Congresso
Nacional contra essa violação dos Direitos Humanos.
Ainda agora, Sr. Presidente, recebo uma Resolução da
Câmara dos Deputados da Repllblica da Venezuela, que
desejo incorporar aos Anais do Senado, atendendo a
apelo que me dirige o iÍustre Presidente daquela Casa, o
Deputado Armando Sanchez-Bueno. Faço-o, Sr. Presidente, não só nã. qualidade de Senador, Como também na
de Presidente do Parlamento LatinowAmericano, interpretando os sentimentos de todos os parlamentares da
América Latina contra essa brutal violência contra os direitos humanos na República yizinha.
Esse documento, Sr. Presidente, que iricorporo aos
nossos Anais, é um grito que todos nós poderfamos subscrever,já que todos não compreendemos que milhares de
pessoas estejam desaparecidas sem que haja uma palavra
de solidariedade dos parlamentares brasileiros.
Sr. Presidente, o problema hoje é grave. São, no Mundo inteiro, milhões de pessoas desaparecidas, mais de um
milhão de pessoas desaparecidas, sem que se saiba do seu
destino, se vivas 9u mortas. Mais ainda, no _caso da Argentina o problema se agrava pelo desaparecimento-de
criariças, cujos parentes não sabem onde localizá~las.
Ao transcrever essa deliberação_ da Câmara dos Deputados da República da Venezuela, incorporo o meu protesto, como Presidente do Parlamento latino-_
AmericanO e como Senadç_r da República Federativa do
Brasil, contra essa violência que marca de sangue e de
horror todo o Continente, e que não pode deixar de merecer o nosso veemente e caloroso protesto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA
DE VENEZUELA
Considerando:
Que Venezuela es partedei .. J>acto de San José de Costa Rica", suscrito el22 de Noviembre de 1969; en la Conferencia Especializada Inteiamericana sobre Derechm:
Humanos~ que contiene la Convención Arilericana sobre
Derechos Humanos;
Considerando:
Que en ocasioneS anteríõres- ha acordado instar ai Gobierno de Venezuela par que aliente el estudio y la adopclón de una Convencíón Internacional que establezca los
instrumentos y mecanismos adecuados que permitan erradicar la práctica de las desapariciones foizadas de persanas;
Considerando:
Que estâ en conocimiento dei IlamadQ Documento Finar de la Junta Militar Argentina de fecha 28 de Abril de
1983 en e! que se declara Que "quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o
en la_cla-ndestinidad, a los efectosjÕrfdicos y administrativos se consideran muertos aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad dei eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas".
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ACUERDA:
P"rimero.- Declarar que el deber de un Estado ante la
comunidad internacional es investigar las desapariciones
y ubicar a los desaparecidos.__
Segundo. -- Re_chazar enteramente el documento de la
Juntã Mnrtar Argeiltina -cõmo unajU;stificación ai_ terrorismo de Estado, e! cual es contrario ai idearia histórico
forjado desde nuestra gesta libertadora y por ultrajar la
conciencia êtica y humanitaria de este continente.
Tercero:- Reiterar nuestrã. solidaridad con los fami·
liares de los desaparecidos en la Argentina en sujusto reclamo de recuperar con vida a los detenidosdesaparecidos.
Cuarto. - Expresar nuestro apoyo ai hermano pueblo
argentino y a sus instituciones democráticas en su lucha
para alcanzar la democracia y por garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos en la República Argentina.
Quinto. - Reiterar la exhortación al Gobierno de la
República a alentar el estudio y adopción de una Con-_
vención Internacional que contribuya a erradicar la
prâctica de Ias desapariciones.
Sexto. - Enviar copia dei presente Acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de las N aciones Unidas, a
su Santidad Juan Pabto II, ai Parlamento Latinoamericano y a la Unión Interparlamentaria Mundial.
Séptimo. - Hacer público el presente ACllerdo.
Dado, firmado y sellado en el Pa_la~;io Federal Legislativo, en Caracas a los diez dfas del mes de mayo de mil
novecientos ochenta y tres. Ai'ios 1739 de la lndependencia y 1249 de la Federación. - El President~:. A_rmando
Sanchez-Bueno - El Secretario, Hector Carrlo Castillo.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio_ Gueiros, Por ceSsão do
ilustre Senador José Fragelli.
O SR. HtLIO CUEIROS (PMDB - PA. Pronuncia
o-se-guinte discurso. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há poucos minutos esta Casa ouvíu o desabafo ou a
explosão da santa ira do Senador Fábio Lucena contra o
proced_imento do Governo do Estado do Amazonas, que
utilizou a sua Polícia Militar para coibir suposto abuso
por parte de um jornal que se edita naquela terra.
Vejam V. Ex•s, nobres Senadores, o contraste. Parece
atê que o Senador Fábio Lucena fez um prelúdio para_ o
meu pronunciamento, neste momento, apresentando um
contraste com o que está acontecendo no meu Estado.
Quem abriu hoje os jornais de todo o Brasil tomou conhecimento de uma ameaça do Sr. Ministro da Justiça
contra o Governo do Estado do Parâ, declarando que está disposto a usar de medidas excepcionaiS-contra esSe
Estado, unicamente porque o Governo do Parâ não deseja -solucionar preliminarmente um problema social à
custa de cassetete, de fuzil e de espancamento.
Vejam V. Ex•s, nobres Senadores, como o Brasil anda,
porque, basta que um Governo ·de Estado se recuse a
continuar com os métodos de violência, de arbitrariedade que se tornaram comuns no Brasil ao longo destes
anos, para o Sr. Ministro da Justiça, sempre, constumeiramente acuado ou perplexo ante os acontecimentos,
apareça agora com uma grande bravata e se apresente
como -z:elos_o _de_fensor da ordem pública, ameaçando o
longínquo Estado do Pará com uma intervenção.
Quer-me atê parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que o Sr. Ministro da Justiça, como até agora, em meio a
um elenco tão numeroso, e que se reproduz todo dia, de
presidenciáveis, como ainda não foi lembrado como presidencill.vel ele sobe_à_s colunas e às manchetes dos jornais, para tentar dizer que exiSte, chamar atenção para o
seu nome se credenciar como um presidenciável. Porque,
na verdade, os presidenciáveis, hoje, no Brasil, assumem
essa condição por motivos absolutamente irrelevantes.
Chama um jornalista, chama um colunista amigo e diz:
"Eu sou presidenciável". No dia seguinte ele passa a ser
tratado como presidenciável. Não diz por que é presidenciável, não diz para que é presidenciãvel, mas basta
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dizer que é presidenciá vei e está acabado, passa a entrár
no elenco dos candidatos possíveis à Presidência da-República.
-

Houve até um depoimento de um Deputado do Pará,
Gerson Peres, do PDS, que declarou que o costume_ mais
rotineiro para fazer campanha de presidenciável no Brasil é oferecer um almoço ou um jantar. Elemesmojâ está
empanturrado de tanto almoço e de tanto jantar, ejâ faz
até a distinção entre o cozinheir:a._cfoSr. Pauio Malufe a

copeira do Sr. Hélio Beltrão e coisas semelhantes.
Verifico, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que o MinistrO lbrahim Abi-Ackel, talvez sem ter um
bom cozinheiro, uma boa copeira, aproveitou a oportunidade do problema no Pará para, então, vir às manche~
tes dos jornais de todo o Brasil acenar com a intervenção
no Estado do Pará.
O Sr. Alberto Silva- Permite um aparte, nobre Senador?
O SR. H.ltLIO GUEIROS Senador Alberto Silva.

Tem o aparte o ilustre

O Sr. Alberto Silva ...=-Nobre Senador Hélio Gueiros,
estamos acompanhando o pronunciamento de V. Ex',
que começou fazendo referência ao desabafo do nobre
Senador pelo Amazonas a respeito da pancadaria nos es·
tudantes de lá. Que"rO dizer a V. EX' que no.meu Estado,
aliáS, em vâriOs-Estados dO BfaSTf,-oS estudantes foram à
praça pública para protestar contra essa meia entrada de
cinenma. Parece que foi" algo assím eÍn todos os Estados.
Aqui em Brasília começou, e a polícia ficou olhando a
distância. Todos nós veriticãlnos que ninguém bateu em
ninguém. Assim ocorreu também no Rio de Janeiro, em
São Paulo em outros lugares. No Piauí nunca estudan·
te algum apanhou. Na história dO Piauf não existe esse
fato, talvez porque lã não haja presidenciáveis.. Há tal·
vez, um governamentável no futuro. Então, o Secretário
de Segurança, que está nomeado lá- e aqui quero fazer
uma ressalva, acredito que o atual Governador não te-nha determinado isso - mandou baixar o cassetete nos
estudantes que foi um horror na capital do Piauí, exata~
mente porque foram protestar contra a meia entrada nos
cinemas, mas pacificamente numa praçã. pública. Com
relação ao fato de que V. Ex' fala, e que os jornais de
hoje estão noticiando, é de se lamentar. Quem conhece o
Governador Jader Barbalho, do Pará, homem equilibra~
do, prudente, um excelente parlamentar que tivemos
aqui, sabe que S. Ex• não seria um homem de resolver
aquilo na base da violência. Provavelmente está discutin~
do uma fórmula, a fim de encontrar uma saída para
aquele impasse que, em última análise, deve ser desem·
prego, deve ser fome. E ê lamentável que os jornais de
hoje falem numa intervenção no Estado do Parã. Quero
solidarizar·me com V. Ex• pelo pronunciamento que faz
nesta tarde.

e

O SR. HltLIO GUEIROS - Muito obrigado, emi·
nente Senador Alberto Silva, pelo seu justo depoimento
sobre a pessoa, a personalidade, o carãter, a disposição e
o temperamento do Governador Jader Barbalho. Eu es·
tau com S. Ex•, como estou com o Senador Fâbio Luce·
na, quando acho que não tem graça o PMDB lutar durante quinze, vinte anos contra o uso de violências e arbitrariedades para a solução de problemas sociais ou
problemas de qualquer espécie, e quando subimos ao po·
der, iríamos utilizar esses mesmos métodos condenáveis.
Seria uma incoerência,- seria-uma c:ontradição, seria uma
hipocrisia da nossa parte. O Governo do Estado do Pa·
rã, até onde for possível manter um clima de ordem, de
paz, de tranqüilidade, sem usar da forCa nem da vblência, ele assim irá faZer. lenho a certeza de que nesses
próximos dias haveremos de encontrar uma solução
pacífica, sem que seja necessãtio mandar chicote, chibata, fuzil e cassetete contra os colonos da Transãhlazôni·
ca, que, unicamente estão reclamando contra a falta de
reconhecimeto do direito deles receberem o valor da
~Cana·de--açucar fornecida à usina e também receber seus
'Salários.
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Quero dizer a V. Ex•s, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que o único e exclusivo responsável pela situação na
Transamazônica é do Governo Federal, ditera eindireta·
mente.

tem uma missão, como o Governador Franco Montoro
tem uma missão, dentro do seu Estado. O que aconteceu
com o Governador Franco Montara? Num determinado
momento, S. Ex• perdeu as rédeas do Governo. Quando
o povo começou a invadir o seu Palácio, foi preciso tomar uma posição de defesa para que a ordem se restabelecesse dentro de seu Estado. E o Governo Federal, para
não ser acusado de ter que interferir no Estado de São
Paulo, colocou-se à disposição, mas, primeiro, disse que
cabe ao Governo do Estado. No Estado do Pará é ames·
ma coisa. Está acontecendo um fato, interrompeu·se o
tráfego riuina grande estrada que serve o coração de mui·
tos municípios, no Estado do Pará, como Altarnira,
como Itaituba e no caminho de Belém, centenas de cami·
nhões se encontram ali paralisados, estragando-se cargas
perecíveis. Não há apeloS, a desordem estava começando
e a quem cabe a ordem neste caso? Ao Governador do
Estado, manter a ordem, procurar a solução. E o Governo do Estado do Pará, como o Governador do Estado de
São Paulo, procurou jogar o assunto para o Governo Fe·
deral. O Ministro, simplesmente, disse que não tomaria
essa atitude, porque isso importaria numa interveção do
Ministério, do Governo Federal, no Estado do Pará, o
que S. Ex• não deseja. E apelou, até, para que o Governo
buscasse, o mais depressa posível, a solução, dando, inclusive, o Governo Federal ajuda necessária. Porém o as·
sunto resolve se o Governador do Estado do Pará, para
que exatamente não fosse o Governo Federal levado até
a ser obrigado a uma intervenção, para que uma estrada
da importância da Transamazõnica, onde jâ se encon·
tram centenas de caminhões de cada lado, subindo e de_s..
cendo, estivessem paralisados. Como vê V. Ex', não hou·
ve senão uma resposta, uma advertência natural do Sr.
Ministro Abi-Ackel, resguardando a autoridade e a res·
ponsabi!idade do Governo do Pará, para que resolva o
problema. Não mandou agredir, mandou apenas quere-solvesse o problema. Este, o primeiro ponto. O segundo
ponto que V. Ex• conta, e que todos ficarão espantados,
não é tão assim como V. Exf pensa. Eu conheço bem o
problema, e conheÇo -Por -ter estado lá, mais de uma vez.
A Usina foi construída para criar um ponto de apoio
para o desenvolvimento daquela Região, completamente
desabitada do nosso Estado. Construiu-se uma Usina e,
em volta dela, uma plantação de cana para que pudesse
abastecer a Usina. O projeto- começou a fracassar e para·
lisou. Vieram as dificuldades de toda a natureza. Então,
procurou~se um grupo que assumisse a responsabilidade
do empreendimento. _Não apareceram, principalmente
dentro do nosso Estado do Pará, nem dentro do nosso
Estado do Pará.

O Sr. Gabrie-l Hermes- Permite V.

Ex~

um aparte?

o SR. !i€I.ro GUEIROS - Quero, antes de dar o
aparte ao nobre Senador Gabriel Hermes, explicar este
fato, porque, hoje: o Brasil tomou um susto com a
ameaça do Ministro Abi·Ackel, sem tomar conhecimento da realidade dos fatos.
Acontece, simplesmente, o seguinte: o INCRA, que
era proprietário da usina de açucar e álcool na Transa·
mazônica, vendeu, em hasta pública, essa usina hâ dois
anos_para uma empresa chamada Construtora e Incorporadorã Cunha Carneiro da Nóbrega Ltda. Essa empresa nunca teve nada com o Estado do Pará nem com a
Amazônia. Ela é uma empresa oriunda do Nordeste.
Mas, como o edital que tenho aqui- não vou lê-lo para
- ·naO-Cansafo Plenário- exigiu do aspirante à compra da
usina de açucar e álcool a condição de ter experiência
agroindustrial cana vieira, é evidente que no Pará nem na
Amazônia haveria d_e se encontrar uma empresa nessas
condições. Ela t-eria de vir do Nordeste ou, então do Rio
de Janeiro,
.·Acontece,_ Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, que o
problema da venda, pelo INCRA, dessa usina é um es· . _
cândalo minicapiffii". A usina foi aval1ada em um bilhão
e 700 milhões de cruzeiros. Agora, verifiquem V. Ex•s
-como foi feita essa venda. O INCRA, àquele tempo su_bordinado ao Ministério da Agricultura- sempre o Mi·
nistéiio da Agricultura - fez o seguinte contrato com a
Construtora e Incorporadora Carneiro da Cunha
Nóbrega Ltda, daqui por diante chamada só de CON AN, para facHitar o discurso: vendeu. pelo preço da
avaliação, um bilhão e 700 milhões de cruzeiros, em
prestações anuais, durante dez anos - agora, pasme o
Senado - sem juros e sem correção monetária.
O Sr. Gabri~l- H:;rmes- Para não perder a continui·
· ·cradê. do discursO, gostaria de dar o aparte de V. Ex•
O SR. HI!:LIO GUEIROS- Quer dizer, em 1993 a
CONAN terá de pagar a mesma prestação de 188 mi·
lhões de_cruz~iros que paga hoje.
Por que· o Ministro do Interior, Mário Andreazza,
também não .arranja um plano desse, de pai para filho,
para o BNH, e soluciona de uma vez por toda esse
problema social! Mas, não! Eles enc_ootraram essa solução incrível: vender, em prestações anuais, por 10
anos, sem juros e sen:a correção monetária aquela usina.
E [Jlais, Sr. Presidente eSrs. Senadores, olhem o escân·
-- -dalo durante todo tempo em que a usina não chegar a
sua capacidade nominal, que é de 800 mil sacas de açúcar
por ano, o INCRA pagará todas as despesas com o pes·
soai e com a matéria~prima.
O Sr. ,Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte,

para ·não-perder ·a ·contJrii.iiâaae-âO-isSUiltO? ___ -O SR. HE:LIO GUEIROS- Quer dizer, isso nem de
pai para fitho, mas é rigorosamente verdadeiro. E para
quem não acredita em mim, é fácil ir- ao foium de
Brasília, porque no fórum de Brasília é que está correndo
a ação, através do qual a CONAN está cobrando do IN·
CRA o cumprimento deste contratO, isto é, que ele pa·
gue os canavieiros e pague o pessoal da Usina. Essa ação
corre no fórum de Brasília. E o Sen~dor que porventura
achar que é incrível, porque realmente é incrível, inacreditável, fantástico, pode ir lã e tomar conhecimento da
mesma.
Concedo, com muita honra e satisfação, o aparte ao
nobre -Senador Gabriel Hermes.

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, eu preferia
até não interrompe~ V. Ex', mas há um ponto inicial: V.
Ex• fez uma cafgc3, que todos talvez se espantassem sobre
o Ministro Abi~AckeL V. Ex~ vai~ me perdoar, o Ministro
tem uma missão, como o Gõvernador do Estado do Pará

O SR~ HRLIO GUEIROS -Nem podia aparecer ...
O Sr. Gabriel Hennes- Então, uma empresa assumiu
a responsabilidade, ofereceu as suas condições porque
outras não apareceram para uma Usina totalmente paralisada. Este é o fato que levou o Governo, o Ministério
apropiadÕ, a entregar a ex:plor~:~ção da Usina ao grupo. E
o restante, V. Ex' poderá con.tar a_históriaque.achar-me--Ihor.
O SR. HE:LIO GUEIROS- Muito obrigado a V. Ex•

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- A resposta do
que não for exatamente real. no nosso entendimento,
para não interromper a exposição de V. Ex•, pode ficar
certo de~ que não a darei agora nem o interromperei ago·
ra. Apenas quis deixar claro que não houve interferência,
nem o Sr. Ministro Abi·Ackel está intervindo no Pará, o
Sr. Ministro apenas advertiu o Governador do Pará de
que a S. Ex• cabe a responsabilidade, como coube ao Sr.
Franco Montoro de manter a ordem no seu Estado.

O SR. HÉLIO GUEIROS - Eminente Senador
Gabriel Hermes, eu quero dizer a V. Ex•, antes de tudo,
que é sempre uma honra e uma satisfação tê-lo apartean·
do. Apenas, de vez em quando. eu tenho que retomar o
fio da meada, e só por isso eu me apressei em lembrar a
V. Ex~ que a palavra estava comigo; mas sempre é uma
honra e uma satisfação.
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O Sr. Gabriel Hermes -

Muito obrigado.

O SR. HtLIO GUElROS- Mas, respondo a V. Ex',
antes de problemas sociais no Parâ, aconteceu o quebraquebra em Salvador e o Ministro da Justiça não foi ameaçar o Sr. Antônio Cãrlos Magalhães de intervenção
federal. Antes do Parâ, houve o quebra-quebra em São
Luis do Maranhão e o Ministro da Justiça não veLo à
praça pública, nem aos jornais, nem às manchetes amt:açar o então Go_ye;rnãdor João Castelo com a intervenção federal. Hâ pouco, houve confusão na Cidade de
São Paulo ...
O Sr. Gabriel Hermes- Porque eles assumiram "imediatamente a responsabilidade. Perdoe-me ...

O SR. HtLIO GUEIROS- Na Cidade de São Paulo
e o Sr. Ministro da Justiça mudo e quieto estava, mudo e
quieto ficou e não aroJ::açpu com intervenção na Cidade
de São Paulo, nem no Estado de São Paulo. Ficou cala~
do, e através de porta~voi:es do PDS, nesta Casa, ~e fez o
realce de que o Governo confiava plenamente na Polícia
do Sr. Governador Franco Montoro e não iria Intervir.
Em lugar de se ameaçar com intervenção, se dizia que
não haveria intervenção. Coisa muito diferente do que agora está fazendo o Sr. Ministro da Justiça que começa
logo com a ameaça.
O que hã Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma falta de
respeito das autoridades federais para com os chamados
pequenos estados, os chamados Es_tados subdesenvolvidos. Há uma -idéia, uma presunção em Brasília, ou da
parte do Governo federal, de que a Amazônia, talvez o
Nordeste, é terra de Botu.cudo_s, de Tupinlquíils, basta ameaçar, bater os pé.o; no chão e eles saírem correndo. E é
dessa maneira deselegante, irreal, desumana e impatri6~
tica que eles nos tratam. E é isso que fez mais uma vez o
Sr. Ministro da Justiça, como porta-voz dessa estrutura
absurda que se estabeleceu no Brasil.
O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V. Ex' um -aparte, nobre Sena-dor Gueiros?
O SR. Ht:LIO GUEIROS -

Já darei o aparte a V.

Então, Sr. Presidente, eu repito em nome da dignidade, da altivez e do brio do povo paraense, esse tratamento discriminado do Sr. Ministro da Justiça, que não teve
coragem de ameaçar com Salvador, não teve coragem de
ameaçar com Maranhão e até me admiro dele não ter ameaçado Maranhão, talvez, seja por causa do Senador
José Sarne)'. Não teve coragem de ameaçar São Paulo,
mas foi preStà;- ligeiro, ágil, rápido em ir para todos os
jornais do Brasil e ameaçar o governo do Estado do Pa~
rã.
Quero dizer as V. Ex~s, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, de fato, uma ameaça dessas, de um Governõ federal para com o governo do Estado, tem efeito num Estado pequeno como é o Estado do Pará. Gera-se logo intranqüilidade, temores, pavores e não entendo qual a
vantagem do Sr. Ministro da Justiça em fazer esse trata~
mento com o Estado do Pará.
_
~por isso que, antes de tudo, eu desejo repelir esse tratamento discriminado, jã que não houve ameaça para a
Bahia, não houve ameaça para o Maranhão, não houve
ameaça para São Paulo não tinha porque haver ameaça
para o Estado do Parã.
Tem o aparte o nobre Senador Alexandr_e çosta.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador, as condutas
· no Parã e no Amazonas são diferentes. Eu desejo referirme ao Amazonas, que foi o caso iilicial do _discurso de V.
Ex• e do Senador Fãbio Lucena. Eu assjsti, na televisão,
no programa "Bom Dia Brasil", a um pronunciamento
do Geverfiador do PMDB, Gilberto Mestrinho. E não
me causou nenhuma estranheza, pode ter causado ao Senador Fábio Lucena, aos eminentes cokgas do PMDB

do_Amazonas. A mim não, porque, a meu juízO, e com o
respeito que tenho aos representantes do Amazonas,
quando S. E~' disse que foi eleito e que nada devia a Par~
tido nenhum, parece-me um adesista oferecido, barato e
antecipado. Muito obrigado.
O SR. Hf:LIO CUEIROS- Antes de responder a V.
E:v, e terminar a minha resposta ao Senador Gabriel
Hermes, eu desejo, com o meu pedido de desculpas, e é
por causa da minha colocação na tribun_a um pouco esquisita, dar o aparte ao eminente Senador Severo Gomes
que antes me havia solicitado, para honra minha.
___ O Sr. Severo_ Gnmes- Senador Hélio Gueiros, o aparte do ilustre Senador Gabriel Hermes, S. Ex.' prOcurando justificar as ameaças descabidas do Sr. Mini:,tro
da Justiça com relação ao Governo do Pará, mencionou
os acontecimentos de São Paulo, dizendo, inclusive, que
o Governador Franco Montoro tinha perdido o controle
do Governo do Estado. Ora, nós tivc:mos em São Paulo a
maior perturbação da ordem urbana da nossa História.
Tivemos, na cidade, mantida a ordem com um mínimo
de violência policial, com toda a prudência; tivemos os
muros, as grades do Palácio derrubados e não tivemos
uma vítima, o qUe só serviu para mostrár a maneira com
que um Governo democrático restabelece e mantêm a
ordem dentro do seu Estado. Não que tivesse perdido as
rédeas do Governo, apenas porque procurava usar com
o máximo da moderação os instrumentos de poder que
tem um governador de Estado. Foi isso o que fez o Governador Montoro, mantendo a ordem dos princípiOs de
um governo democrático, jamais perdendo o controle da
situação em São Paulo. O que nos estamos, lamentavel- mente, acostumados a um longo período de arbítrio,-- em
que qualquer manifestação ·p-opular ê cÕnsiderada crime
e deve ser abatida a paulada pelas polícia. Muito obriga~
do.
O SR. HltLIO CUEIROS - Muito grato ao nobre
Senador Severo Gomes, que deu a resposta, também, ao
Senador Gabriel Hermes.
Na verdade, Senador Severo Gomes, embora o Governador Franco Montoro tenha sido alvo de profundas
criticas, muita censura, muita restrição~ especialmente
por parte de órgãos de respeito da imprensa brasileíra,
quero dezer a V. Ex~ que, para mim, ele subiu no meu
conceito, porque mostrou que houve uma diferença no
Brasil entre os tempos em que a Oposição não estava no
Governo e os tempos em qUe ela está no Governo~ Acho
que a Democracia tem de correr riscos. Não pode ser
esse sistema ditatorial absurdo, em que toda manifestação POPUlar é um perigo Para a Democracia. Isto é um
absurdo, é uma tese que estamos ouvindo- deSde 1964 e,
infelizmente, ainda tem adeptos nesta Casa e fora dela.
A Democracia é um r_egime de riscos, de risc_os calculados, de riscos premeditados, mas vale a pena pagar o
preço ·desses riscos, porque só assim se pOderá viver com
dignidade e com respeito.
No caso de São Paulo, o Governador Franco Montara_ agiU certo, democraticamente, com muita serisiliilfdade para os anseios populares. Claro que, de vez em quando, há que se dar puxão nas rédeas, mas não é logo de
saída, como deseja o Senhor Ministro da Justiça, Ctue o
Governador do Pará vá convocar chibatas, porretes,
para botar os colonos que estão reivindicando uma coisa
. justa, um direito seu, botá-los para correr, antes que haja
alguma coisa de resultado positivo para suas reivindicações.
O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. Hélio Gueiros - Conced? o aparte ao nobre
Senador Gabriel Hermes.
O Sr. Gabriel Hermes- Perdoe~ me -V. Ex•, mas se há
alguém que durante a vida inteira foi contrário à violên-
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da, eu estou bem à vontade para falar, e até_apelo para
testemunho de V. Ex• Nos dois únicos governos a que
pertenci realmente, um foi como Presidente do Banco,
quando eu era praticamente oposição a Getúlio Vargas,
em seu último Governo, de 1951 a 1954, na Pará, foi um
clima de tranqUHidade. O Governo do General As~
-sunpção, que derrotou o ex-Gov_ernador Magalhães Barata, foi um governo de respeito, de tranqüilidade de_ntro
do meu Estado, e eu tenho a honra de dizer que também
participei dele. No Goverrio do Sr. Passarinho, no Governo do Dr. Guilhon, no Governo do Sr. Alacid Nunes,
não me consta que alguma vez tivesse havido violências,
a não ser aquele dolorosO ~triste caso de_ Sintarém, em
que o Sr. Alacid cometeu-a, a violência, e até hoje deve
est_ar profundamente arrependido, E não teve o apoio de
nenhum de nós, nem de um lado nem do outro. Nem do
lado, naquela oportunidade, de V. Ex• e nem do nosso.
Não ia eu, nesta altura, dizer que o Governador Jãder
Barbalho, que é um moço educado, que é um excompanheiro nosso, fosse aconselhado por nós ou pelo
Ministro a cometer uma violência. repito, o que o Ministro pediu e deixou claro foi que cabia intervenção, porque houve o mesmo desejo com relação a São Paulo, de
_qu~ houvesse interferência federal. Pediu que o Governo
do Estado mantivesse_~ o-rdem, porque estava conturbado o coração do Estado, estava e está fechada a Tran!!amazônic:a. E disse que não interferia, porQue cabia ao
Governo do Estado, a não ser que o Governo do Estado ,
a pedisse, ou acontecesse como em São Paulo. Em São
Paulo, não é surpresa, foi preciso que o "Sr. Tancredo Neves e o Sr. Brizola voassem e fossem ao Palácio do Governador dar o seu apoio, dar a sua sugestão, orientação,
porque, lamentavelmente, o Governador de São Paulo,
por quem eu tenho pessoalmente muita estima, a quem
estou até ajudando com os meus pareceres para que cheguem verbas à São Paulo, na Comissão de Ecoltomia, o
Governador não tinha experiência. Foi preciso que fosse
ajuaadO -por dois governadores mais experientes, no setor administrativo. E no Pará, fique tranqüilo V. Ex•,
duvido que o Presidente Figueiredo e o Ministro AbiAckel recomendem cassetete, violênCias, e que eu os apoiase num desses atas.- Nunca apoiei e não ap6ío, mesmo porque fui de um grupo que apanhou, V. Ex• sabe
disso. Eu não apanhei, mas apanharam quantos companheiros meus.

O SR. H!': LIO GUE!ROS (PMDB- PA)- Senador
Gabriel Hermes, veja que V. Ex.' acrescenta uma razão a
mais para impedir a violência por parte do Governador
Jáder Barbalho. E que V. Ex• declara que não é da tradição doS gOvernos do Pará o apelo à violência e à cacetada. Então, não tem sentido, e V. Ex' está do meu lado:
é mais uma razão para não se imprensar na parede o_Governador Jadet BarbalhÕ, porque, além de ser contra o
temperamento, a Lndole, as cOnvicções democráticas dele, também é contra a tradição e os.costumes da terra paraense
Quanto à observação, en passant, de V. Ex• sobr_e_u_ma
---possível participação do ex-GoVernador Alacid Nunes
no episódio lamentável de Santarém, quero pedir licença
a V. Ex' para me recusar a debate-la neste momento,
mas apenas dizer que, se naquele tempo o Governador
Alacid Nunes estava perfeitamente integrad•1 çom oCo~
ronel Jarbas Passarinho no mesmo Partido, é evidente
que as culpas, responsabilidades, virtudes, vantagens e
prejuízOs teriam de ser repartidos entre os dois e não apenas s6 com um.
Concedo o aparte ao nobre Senador José Ignãcio.
O Sr. José Ignácio- Nobre Senador, há poucos dias
iive oportunidade de tecer comentários sobre um fato
parecido que aconteceu no meu Estado. Estou aparteando V. Ex• para me solidarizar cOffi V. Ex.', porque, realmente, o EsPírito Santo e o Pará talvez sejam olhados
como Estados de po~cO exp!essãÕ, como diz V. Ex'~ lu-
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gar de botocudos. No passado, a Coroa portuguesa destinou o território capixabá a ser uma espécie de muro:_
não se desvastaría a mataria do Estado para qUe boUveS~
se uma impossibilidade de-penetração daqueles que viessem por mar para chegar até as Minas Geiais, e aqueres
que safssem das Minas Gerais ficariam impedidos oU dificultados de chegarem afé o litoraCEntão, essa destinação marcou muito, até a metade _d_o_século passado, a
psicologia do nosso povo. Mas o fato ê que Ministro
Ibraim Abi-Ackel foi ao Espírito-"Sarito e descarregou
sobre o Governador Ge"rson Camata ·um pouco da sua

verrina ou do seu veneno pessoal. Lastimavelmente, é
uma coisa incabível para um Ministro. O Ministro de Estado falou, num horário nObre na televisão do meu Estado, e disse com todas as letras que o Governador Gerson
Camata não tinha u·m trânsito ótimo nas áreas do Palâ~
cio _do Planalto e dos Ministros. Para que o desenvolvi~
menta capixaba continuasse, para que as obras prosse~
guissem, para que os recursos viessem, o interniediâriO
teria que ser o PDS. Quer dizer, pregou abertamente um
poder paralelo, ele que tem o dever de lutar pela estabilidade das instituições. Eu lamento profundamente que
isso tenha ocorrido também no seu Estado_, mesmo por~
que S. Ex• teria os recursos de_comunicações com O Go-::
vernador do Estado, sem precisar ir para osjõrnak Nós
começamos a ficar cansados de certos juristas· ae ca:pã
preta.
O SR. HtLIO GUEIROS- V. Ex• eminente Senador, focaliza bem a questão e não é complexo nem frus~
traçào dos Estados pequenos. A verdade e que nós so~
mos mal tratados, mal recebidos pelas autoridades do
Governo FederaL E isto é como quem é e quem não é de
cor. Aqui no Brasil se fiúrmós uma enqüête ninguém
tem preconceito racial. Todo mundo responde bonitinho
em qualquer pesquisa de OpiO-iàó PU.bliCà qiie nao ié:m
preconceito raCial. Mas vá perguntar para o negro se no
Brasil não tem preconceito racial, vã perguntar para aquele que é discriminado se -não sente na própria pele a
discriminação, contra ele.
Assim, eminente Senador José Ignácio, é o que ácontece com os Estados pequenos. E muito bonito se dizer que
todo o mundo é tratado igualmente. _Ê_muito bonitO -_ãS
autoridades financeiras puxarem um papel e dizer: Olha,
vocês contribuíram com tanto, com dois, mas vocês estão'-recebendo dois e meio.- Olha lá~ coino nós sOffiO_S
nerosos e dadivosos coilt -_vocês. Vocês são mal~
agradecidos, vocês precisam ser melhor agradecidos.
V. Ex~ focaliza isso muito bem. Os pequenos -EStados
são discriminados. E essa declaração ameaçadora lio
Ministro-Abi~Acket dirigido ao Governo_ do Êstado do
Pará é ulna pi-Ova- di q-ue existe um pieconceito contra
aos pequenos Estados, discdniinando OS pequerios Esta~
dos. Porque basta, comojâ diSSe e, vou repetir, basta-um
Ministro bater o pé no chão, todos nós vamos acoco-rare
fazer de pressa o que ele está querendo que se faça.

ge.

O Sr. Fábio Lucena -

V. Ex• me permite?

O SR. Hf:LIO GUEIROS nobre Senador Fábio Lucena,

C_onQedo o aparte ao

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Hélio Gueíros,
o interessante por capcioso, pai' Sub~reptício e por <iltàmente malícioso, é: que na arneaça·que o Sr. Ministro da
Justiça faz ao GoVerno do Pará é qUeeJe aventa, logO de
pronto, com o· est::Jdo de emergência ou_ as medidas de emergência que são figuras_ enxertad~ na Constituição
pelo "pacote de abril", ao tempo do General Ernesto
Geisel e, cuja decretação o Presidente _da República apenas comunica ao Congresso Nacional. O Ministro da
Justiça prescinde sequer de mencionai-o est"ãdo de sítio,
porque o estado de sítio tem que ser submetido, dentro
de cinco diu.s, à apreciação do Congresso Nacional. En~
tão, eles querem intervir no Pará à revelia do Congress_o
Nacional- aí reside_ a mallcia, a má fé, posso dizer até o

dolo com que essas autoridacfes se estão_ ÇQmportarido
em rela~ão ao Pará. Querem lâ interVir para usai'i!:m das
_m-edidas çliscricionãrias autorizad~s pela Constituição,
-como:
"a) obrigação de residêricia em_ iOcaHda~e det~r
minada;
· b) detenção em edifiCios não deStinadOs aos réUs
de crimes comuns;
c) bUsca e apreensão em domfdlio;
ã) SusPensão da liberdade- de reun-ião e de asso~
_ciação:
e) intervenção em_entidades representativas de
classes ou categorias profissionais;
f) censur3: _d~ correspondência da _imprensa, das

tel~comunicaçÕes e diversões públicas; e

g) uso ou ocupação temporária de bens das au~
tarquias, empresas públiCaS, sociedades de econo~
mis mista ou _concessionárias de --serviÇos PúblicOS,
bem como a suspensà'o _do exercício do cargo,
função ou emprego nas mesmas entidades."
Quer dizei-, nObre Senador Hêlio Gueiros, todas essas
inedidas que a Coris_tituição autoriza para um estado de
sítio, ela as autoriza também para um estado de emer~
gência e para as medidaS de emergência. No Estãdo de
Sítlõ"Sõc&maãiiiorização do Congresso Nacional. Mas
o Ministro ou o Governo, querendo fazer no Pará todo
esse coriftilftõ de medidas diSCricionàrfas e absurdas, ele
não quer que o Congresso participe e, assiin aventa uma
medida de emergência, uma estado de emergência e, não
com o estado de sítio que seria, na pio~ das hipóteses~ um
instrumento mais cabal, dentro da Constituição, para sa~
nar o p-roblema surgido, dentro dos parâmetros descritos
na ConstituiÇão, nos Estados, na sua ordem interna. A
minha solidariedade a V. Ex~, e eu tenho a absoluta certeza de que o Governador Jáder Barbalho, que foi Vereador em Belém, Deputado Estadual, Deputado Federal em duas legislaturas, hoje Governador do Pará, eu tenho a certeza absoluta de que_ o jovem Goyernador continuará a ãgir no bo_ITl senso, no equiHbrio, para resolver
o- grave problema social no Pará, que não foi cifadó Por
ele e nem por seu antecessor, porque é obra e graça do
~C!-ve_rno Federal, C-!-'.~enho certeza de .que ele resolverá _o
-prOblema, E que oÜovefno não terá a corãgem: de mais
uma vez, avilt~r a_a_utonom!a já .._.iolentada do Est~do do
Pará,_ q~_a~<;[o _d~ __c~iaçãod<?~ <?hama~os_-prefeitos p~r
tempo;i:' cohlO ie'stÕ de Pura~ ~era ~ingança 9o Gover~
lw Federai enl relação ao povo e ao Estado paraenses.
Minha solidariedade a V. Ex•
O SR. -H-ti.J(> GUEIROS- Muito obrigado, nobre
Senador fábio Lucena, pelo seu oportuno aparte, que
--aâuitnna argumentação de ordem constitucional, para
mostrar mais uma vez a discriminação. V. Ex• citou mui~
to bem que a medida invocada pelo Sr. Ministro da Jus~
tiça escapa até à apreciação do Congresso Nacional. Ele
simplesmente decreta e _comunica ao CongressO Nacio~
na! e está acabado, estará feita a intervenção no Estado
do Pará tentando-se com isso desmoralizar uma administração do PMDB.
Sr. Presjdente, Srs. Senadores, antes de prosseguir ao
meu discurso, eu desejo apenas voltar a dirigir-me ao Senador Gabriel Hermes para dizer a S. Ex~ da impossibili~
da._de que houve, Da lic_itação, da presença de qualquer
empresa do Pará e do Amazonas. É porque o item 2J.8
~porque esses-editais são juito engraçados; eles gostam
desses itens: 2.1.8 - basta fazer isso n:o Brasil de_ boje
que está tudo bom, tudo sacramentado então um dos itens 2.1.8 do Edital exigiu o seguinte: prova de que a empresa possuía, pelo fato de s:eu capital social, de expe~
riência no ramo da indústria canavieira."
O Sr. José Li~s -

V. Ex• me permite.
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O SR. Ht:UO GUEIROS- V. Ex• sabe muito bem
QUe--no Pará nós ~ã.; t~os i~d(;stria-Caoavieira. -&se
projeto foi piloto - foi um projeto piloto feito pelô' INCRA~ PÕàã"Otó~- Se
uma licitação e se diz que é exi~
gida a experiência no ramo da indústria canavieira, é evi~
dente__ que se _eliminou de saída a participação de qual~
quer empresa da Amazônia, especialmente, do Pará.
Dou o aparte ao nobre S_enador José Llns.

Seraz

O Sr. José Lins -- !'Jobre S~.;n!ldor Hélio Gilciros, há
poucos dias V. Ex• mesmo reclamava desta tribuna do
Senado que o Ministério da Agricultura teria entregue a
execução d_<? Projeto Tucuruí a u~a empresa sem experiência no ramo. Agora V. Ex• critica o Governo, exata~
mente por uma razão oposta, porque o Governo procu~
rou _entregã.r uma indústria, em seu Estado, a uma cm~
presa que tenha experiência, Não há, nobre Senãdor,
quem _se ~a)ye des~ tjpo de crf~jcas._ Por outro la_do, não
sei_ porque v; Ex• estranha que-o Governo-tome-aprecaução de cuidar para que aqueles que defendem seus di~
reitos não o façam com grave prejuízo para a ordem e
para a ef-onomia do País. Essa é tanto uma o_b_rigação d_o
Governo do Pará como do Governo Federal. Sobre a in~
tervenção no Pará, tenho em mãos a nota sobre o que
diSse o Ministro Abi-Ackel.
Eis o texto:
Ressalvou no entanto, que acredita na capacida~
de do goVerno eStadual em contornar o problema,
tornando "improvável" a intervenção.
Abi-Ackel afirmou que o fato representa ..grave
perturbação da ordem " e que "não é possível aceitar a interrupção da estrada, impedindo a passagem
de veículos, cargas, pessoas e até mulheres grávidas
e,doentes".
Acredito que V. Ex' não deseja que seu Estildo seja
palco de ações que impeçam o funcionamento normal da
vida dos cidadãos e da economia. Não vejo porque V.
Ex~ se insurje~ desse modo, contra o Ministro. Ele apenas
di?Se que é preciso manter a ordem e o faz dizendo claramente: "Só se o Governo não tiver condições de manter
a Õrdem". Ora: nesse ~aso ~ào só o Pará que deverá ter
ajuda do Governo Federal para restabelecer normalida~
d_e! Quanto aO INCRA, este já nada tem a ver com o
projeto. Fez uma experiência para ajudar a Amazônia, e
a produzir cana para álcool, açúcar, em suma, para aju~
dar a sua economia, - o INCRA fez uma experiência,
como V. Ex• bem diz. Em um dado momento, repassou a
unidade_de produção para uma empresa que se habilitou
como tendo capacidade e experiência. Está havendo
problemas. Eu, porém-dCSejO plenamente que tudo sejâ.
resolvido com tranqUilidade e, certamente, as coisas se
resolverão, nobre- $en?dor. Tenho absoluta certeza de
que o Governador Jader Barbalho tomará providências
e Oada disso irá acontecer. E o que eu desejo.

O SR. Ht:LJO GUEIROS- Eminente Senador José
Lins, apenas com relação à primeira 'parte do seu aparte,
quero dizer a V. Ex! que aí é que fiouve a suspeita ele favorecimento para a CAPEM L
O Sr. José Uns neira de prejulgar.

Sempre V. Ex' encontra uma ma~

o sR. HÉLIO Gi.JEIRos- v. Ex~ ínvocou Uina discussão minha anterior. Olhe bem! Na hora em que se ti~
nha razão de con_fjar -~a e~p_eriênci_a e: know how do ho~
mem da Amazônia, que desde que a Amazônia é Amazônia, sabe extrair madeira daquelas matas, nessa hora em
que a coisa lógica, r<J;zoável, seria a entrega da expio~
ração das mat_as de Tucuruí a uma empresa da Amazô~
nia, se colocou obstáculos para que isso sucedesse. En~ào, est~oumostrando que não é_~omum essa exceção que
_houve n.o t.em_po da CAPEM I; por isso é que eu estra~
nhei.
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O Sr. José Lins- Mas, agora, V. Ex' está tOtalmente
eontra.

O SR. HtLIO CUEIROS- Agora, quando eu citei o
edital, eminente Senador José Lins, foi exclusivamente
para responder ao Senado_r Gabriel Hermes, que declarou que ninguém da nossa te;ra havia se apresentado.
Note Cem V. Ex• que eu não estou fazendo ...
O Sr. José Lins ~Não, V. Ex• já tinha reclamado antes ...
O SR. Hi!LIO CUEIROS- Não, não tinha reclamado, não.

O Sr. José Lins- ... por que o Governo impôs essa
condição.
O SR. HELIO CUEIROS - Não; impôs essa condição, eliniínando logo qualquer pessoa da Amazônia~

O Sr. José Lins- Eliminando quem não tinha experiência, ·nobre Senador Hélio Gueiros, e não alguém da
Amazônia. V. Ex' está confundindo.
O SR. HtLIO GUEIROS - A Amazônia apanha
por ter cão e apanha por não ter cão.
O Sr. José Lins- Ao contrârio, o GoVernO Federal é
que apanha de V. Ex•, por ter cão e por não ter cão.
O SR. Ht.LIO CUEIROS- Quando chega na hora
de se usar a tradição e a experiência do homem da Ama~
2:ônia, esse não pre-sta, POrque-se trata de um empreendi~
menta grande demais, e o homem da Amazônia é só para
as coisas pequenas. Quando chega no outro empreendi~
menta de uma usina, em que o homem da Amazônia po~
dia fazer a sua expedêriciazinha, se elimina logo e se exi~
ge experiência na- indústria cana vieira.
O Sr. José Lins- Eu certamente não posso entender
a posição de V. Ex' t contraditória, V. Ex• hã de reco~
nhecer. Não tiro o direito de V. Ex~ de defender o Gover~
no do seu Estado. Particularmente, acredito que o bom
lema prevalecerá e que tudo vai se resolver a contento
sem intervenção nenhuma.
O SR. HtLIO GUEIROS- Do aparte de V. Ex•, eu
aproveito os votos finais, porque na verdade, eminente
Senador José Lins, não hâ da minha parte nenhutri.a in~
coerência, nenhuma c_ontradição, nenhuma confusão. V.
Ex• é que, talvez por falta de expressão melhor da minha
parte, não entendeu a minha posição bem clara nos dois
casos. Mas, neste caso aqui, o que se deve fazer para a~
proveitar os votos de V. Ex• com relação a um «final feliz", para usar o termo da novela da época'? Simplesmente que o INCRA pague o que deve. O que nãO tem graça;
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que se esteja repetindo
hoje, no Brasil, aquela situação anómala que pretextou o
Movimento de 1964, através da qual pelegos, a serviço
do antigo PTB, tentavam desestabilizar governos esta~
duais. Verificam V. Ex•s que é o que estã acontecendo
nos dias de hoje. No Pará, quem está criando problemas
no interior do meu Estado, problemas sérios de ordem
social, é o Ministéri"O áa -Agricultura. Pr1meiro, através
da CAPEMI, com aquele trambique que não tem tamanho e, agora, com a ..miniCAPEMI" que ê esse caso da
CONAM.
Quem diz que é o INCRA o responsãvel, Sr. Presiden~
te e Srs. Seriadores, não sou ·eu, mas um contrato assina~
do entre o INCRA e a CONAM. Tem gente no- Brasil
que consegue tudo; o que os mutuários do BNH não
conseguem, tem gente que consegue com a maior f_aci!i~
dade por causa da CONAM. Ela conseguiu -eu não
vou ler, mas está tudo aqui, para quem quiser ler- que
o Governo vendesse a usina para ela, sem juros, sem correção monetária, por dez anos, e ainda pagasse todas as
dividas de salário e matériil~prima, até que ...

O Sr. José Lins -

V. Ex' me permite?

O SR. HtLIO GUEIROS ~ ... a usina atingisse a sua
capacidade nominal.
Estã se vendo, eminente Senador José Lins, que com
uma sOpa, uma canja dessas, essa usina jamais vai chegar
ao máximo da sua capacidade nominal, porque quem é
que vai perder um maná dos céus desses, de o INCRA ficar pagando tudo por dez anos consecutivos, eriquanto a
construtora fiCa só auferindo os lucros?
Eiltão, Sr. Preiidente e Srs. Seitãdoris; Se- o Ministro
da Justiça é tão zeloso, tão cuidadoso, tão preocupado
com a paz social na Amazônia, é muito simples: é s6 S.
Ex• aciona:i os seus Colegas de Ministério, para que eles
cumpram -com o dever e os. compromissos assumidos.
Não é grande coisa Sr. Presidente e Srs. Senadores. mesmo com correçào monetária, sabem quanto é o débito'?
240 milhões de cruzeiros. O que é isso para quem acabou
de pagar 2 bilhões de cruzeiros para a CAPEM I? O que é
isso para quem vai pagar 25 milhões de dólares pelo aval
concedido para a CAPEM I? O que é pagar 240 milhões
de dólares? Por que acionar o_ governo do Estado do Pará; para ir de tabefe, de soco e pontapés em cima dessa
gente, que quer apenas receber o que é dela? Por _que o
Governo não paga? Por que o Governo não tira 240 milhões de qualquer Dellin, e não vai pagar 250 milhões
para desobstruir a estrada e_ colocâ~la em plenas con...
diçõei de tráfego?
Porque a verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
que no Brasil o povo já se acostumou a saber que se não
berrar, se não reclamar, se não for para a rua, não faz
nada. Agora mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quatro Ministros de Estado ...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Faz soar a
campainha,) O SR. HÉLIO GUEIROS tação de V. Ex•

Atendo jâ à admoes-

QuatrO Ministros de Esta:ôo estãO rio sUl do Pará.
Nunca for'!m antes lá, por que? Porque eles estão visitando aquele lugar onde os posseiros tiveram um problema com os pistoleiros a serviço de fazendeiros; morreu
um piStoleiro e, desse episódio, valeu-se o Governo para
prender padres, posseiros e dizer que tudo era subversão
em São Geraldo. Pois ê lã em São Geraldo que hoje es~
tão quatro Ministros, inclusive o nobre Senador Aloysio
Chaves, aSsinando Cói1VêilioS- da -ordein de 12 bilhões de
cruzeiros, numa região -que riunca fOi Olhada por nenhum administrador federal.
O Sr. Gabriel Hermes- Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. José Lins- Permite V. Ex' um aparte?
O Sr. Gabriel Hermes- Pediria a V. Ex~. Senador José Lins, que me desse preferência para este aparte.
O SR. Hf:LIO CUEIROS- Verifica V. Ex•,"Senador
José Lins que, às vezes, se tem que apelar para métodos
inortodoxos para se conseguir alguma coisa no Brasil e,
para sorte minha, estou citando um exemplo que está acontecendo agora: O Senador A!Oysio Chaves não está
hoje, aqui, porque está distribuindo dinheiro lá no sul do
Pará.
O Sr. Gabriel Hermes - Permite V. Ex• um aparte?
Eu posso dar os esclarecimentos que V. Ex• solicita. Até
pedi ao Senador José Uns- prioridade para este apri.rte:
O SR. HJ!:LIO GllEIROS - Verific~ portanto V.
que há necessidade, às vezes, de se sair dos métodos
convencionais para se conseguir alguma coisa. E a CAPEM I foi exemplo, foi preciso que os peões retivessem as
máquirias e as propriedades da empresa, para que o Governo imediatamente encontrasse uma solução- pagou
mais de 2 bilhões de cruzeiros para o pessoal da CAPE~
Ex~.

ML

~claro que agora tambêm os canavieiros do Pacal estão esperando a mesma solução, e quero dar a V. Ex• um
depoimento: é preciso- notar que antes de apelar para a
ignorância, se é- que isto é ignorância, esses canavieiros
do Pacal estiveram aqui em Brasília, venderam um tratar
e vieram, praticaQtente, acampar em Brasilia.
Eles andaram por aqui; V. Ex• não deve ter conseguido identificar, mas çles ficaram aqui pelas galerias. Tentaram falar, através do Senador Aloysio Chaves, com as
autori.dades constituídas, tentaram falar com o Presidente do INCRA, tentaram falar com o Ministro dos Assuntos Fundiários - não sei se o Ministro Danilo Venturini, que me parece ser uma pessoa de alta sensibilidade.
de muita competência, de muito patriotismo, tomou conhecimento de que eles estavam aqui em Brasfiia, procurando falar com ele- mas o fato é que eles esgotaram o
dinheiro- do trator vendido e não conseguiram ser recebidos por ninguém.
Perdidas as esperanças, verificada a inutilidade dos
meios suasórios, eles não tiveram outra alternativa, senão se colocarem Já, na Transamazônica, que é uma rodovia como diz o Senador Fábio Lucena, ainda um pouco inexistente, mas criando um problemazinho. E lã estão eles, na rodovia, à espera de que o Governo, assim,
enxergue o problema deles e lhes dê uma solução.

O Sr, Gabriel Hermes interrupção?

Permite V. Ex• uma rápid3;

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de
V. Ex• está encerrado, nobre Senador.
O Sr, Gabriel Hermes minuto.

Pediria a V. E;r(• apenas um

O SR. Hf:LIO CUEIROS ~ Com a bondade de V.
Ex•, Sr. Presidente, aliás, tradicional, espero dar o aparte
para os Senadores José Lins e Gabriel Hermes e encerra~
rei logo em seguida.
O Sr. Gabriel Hermes - Nobre Senador, quando o
Ministro da Agricultura, no caso desta usina de cana,
devo dizer a V. Ex• que estava, há longo tempo, total~
mente abandonada. Nós da Pará, e eu mesmo, várias vezes, interferimos para se conseguir uma solução para que
ela viesse a funcionar. Foi, repito, naquele entusiasmo,
que vamos chegar à conclusão útil, de começarmos a tomar conta deste Pais imenso, quando se traçou a Transa~
mazônica e se procurou colocai aquela usina naquele
ponto e plantar, realmente, cana, como base, num lugar
onde não havia experiência e que deu, realmente resulta~
dos negativos. O Ministro da Agricultura teve que inter~
ferir com o patriõtismo--para- que, fuilcionasse, com o
nosso apelo, faço questão de dizer a V. Ex• ..:.:.. meu, do
senãdor Aloy-sio e, naqiiela altura, quando aqui estava,
o §_e~ador J?rbas Passarinho - uma usina paralisada,
que custou o dinheiro da Nação. E nós estamos interessados. em que aquilo funcione. Agora, procurou~se uma
solução, ou a empresa parece que está apresentando defi~
ciências, e o Ministro está interferindo destro do que é
possível. Precisamos reconhecer e fazer justiça ao Minis-tro que nos atendeu púa que aquilo não fosse entregue
ao mato, como já estava entregue e como nós tiveffios oportunidade de ver, lá no locaL E com relação ao caso do
Pará, repifo a V. Ex•, nunca passou pela mente de nin~
guém aconselhar o Governador do Pará a que usasse
cassetete ou violência. Apenas, chegando aqui ao Ministério como Chegou, repito, no caso de São Paulo, o desejO de qUe o GOvefno Federal desse a solução, ou seja, ti~
rar a responsabilidade do Governo do Estado - como
queriam, ~no_ cilso de São Paulo que fosse o Governo Fe~
deral que resolvesse o problema - o Governo Fed-eral
disse que o assunto é do Governo do Estado. Oibe aoGoVérno Federal qualquer interferência, seo'E.stado nãÕ-tiver condições de resolver. Mas não se falou em violên~
cia, não se recomendou violência, e fique V. Ex• certo, eu
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jamais apoiaria a violência, e muito menos, acredito, o
Ministro Abi·Ackel, a quem eu conheço e sei que é realmente, um j uri~ta, um homem incapaz de tomar atitudes
nesse sentido.
O SR. Hl':LIO GUEIRo·s -Grato a V. Ex•.
O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex•?
O SR. Ht:LIO GUEIROS -Pois não. Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. José Lins- Não me parece que o INCRA tenha
qualquer responsabilidade nisso. O seu Presidente vem,
aqui, falando exatamente a respeito desse problema. Diz,
nesta edição d_o Jornal de Brasília de hoje:
..0 Presidente do órgão ,_ INCRA -Paulo Y Õkota, se isentou de qualquer responsabilidade social, junto aos parceleiros, porque o projeto integrado de colonização, da região de Allamira, no Pará,

já está emancipado, e o problema se limita a ques~
tões entre os proprietários e os empregados."
Mais adiante ele diz:.
"No entanto, reiterou que o Governo é sensível
às manifestações, mas é contra -a desor-dem."
Reafirmou ainda que:
"Poderã intermediar negociações, no sentido de
ajudar a solucionar a questãO."
Agora, o que não me parece justo é que V. Ex• ache
que qualquer grupo, que tenha alguma coisa a reividicar,
seja lá de quem for, no caso, de uma empresa privada,
possa usar de qualquer meio ainda qUe prejudicial a outros, a terceiros, pelo simples fato de reividicar um direíto legítimo. Acho qui não ê·uma boa posição para nós.
Quanto à presença dos MinistroS, hoje, na regíãO, Penso
que a Oposição, para criticai-, hoje; o Governo, já não
dispensa nem o esforço que este faz pãra resolver os
problemas. Ora, o Governo visita-; pelos seu Ministros,
uma região conflagrada, com dificuldades;- manda analisar os problemas, quer ajudar, consegue recursos, e V.
Ex• não achando mais do que reclamar I-eclama dessa ajuda. Reclama até porque 12 bilhões de cruzeiros são
doados para ajudar ao povo. Quer dizer, tudo serve de
preteJCto para críticas. Assim não é possível.
O SR. H.tLIO CUEIROS - Nobre Senador José
Lins, V. Ex• faz que não me entende.

OSr. José Lins - Ao contrário, eStou entendendo
muito bem V. Ex O SR. Hf::LIO CUEIROS-l:.questão de verificar, está aqui a Taquigrafia, que não me deixa mentir.
O Sr-. José Lins- Então V. Ex• se expressa mal. V.
Ex• reclamou dos Ministros: que vã-o até lá, reclamou do
Governo por levar recursos para solucionar problemas.
O SR. HtLIO CUEIROS - Para lamento meu, eu
me expresso mal, desconfio que V. Ex• é que não quer
me entender. Como o pior cego é aquele que não ver, V.
Ex• não quer me entender e não vai me entender jamais.

O Sr. José Lins- Comete V. Ex~ uma injusliça consigo mesmo. V. Ex.• foi muitO claro.
O SR. Ht:LIO GUEIROS- AgOra, quero dizer a V.
Ex• que, quando fiz referência a "esse fato, foi para dizer
que há necessidade de se fazer certos moviment~s um
pouco extravagantes, para chamar a atenção do Poder ...
O Sr. José Lins -

Aí é qUe está a diferença.

O--SR. HI!:LIO GUEIROS - ... mas não critiquei o
Governo por ajudar o Sul do Pará ou o norte de Goiás.
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ANEXO AO PARECER N• 494, DE 1983
Redação final do Projeto de Resoluçio nv 61, de

O Sr. José Lins- V. Ex• acabou de repetir.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena·
dor Hélio Gueiros, a Presidência comunica que o seu
tempo está esgotado há mais de 10 minutos.

1983.

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

O SR. HJ!:LJO CUEIROS -.Vou atender a V. Ex•,
Sr. Presidente, só vou conclufr.
Acontece, nobre Senador Josê Lins que:
Na cláusula 12• do contrato, o INCRA assumiu
a responsabilidade pela compra das safras de canade-açúcar dos parceleiros da região .. até que a Usina entre em operação e em condições de plena capacidade nominal"_
Mais ainda: o-Instituto se obrigava "a pagar todos os encargos e obrigações trabalhistas e previdenciârias para com o pessoal que serve o mencionado Complexo Industrial, responsabilizando-se,
inclusive, por quaisQuer indenização e débitos tra- _balhistas, previdenciãrios e fiscais, até que a Usina
venha a atingir estágio de perfeitas c:ondições de uso
e de operação em uma plena capacidade nominal".
O Sr. Jõsé Lins- Então, veja V. Ex• que a causa não
é essa, porque é o Presidente do INCRA que vem, exatamente, dizer de público, que o órgão não tem responsabilidade nisso.
O SR. HtLIO CUEIROS- Portanto, Sr. Presidente.
Srs. Senadores, o único responsável pela situação no
meu Estado, no interior, tá em Pacal, é o Governo Federal, através do INCRA.
Eu só espero que o INCRA, que agora está debaixo da
juffSdTÇão âe-um· Minist~o. a meu ver e repito, competen_ote, patriótico, lúddo e sensível, conserte a situação difictl, calami.tosa~ esi;:abrosa, provocada quando o INCRA
esta~a sob a dii-eÇão do Mínistério d:i-A&ficultuia. - Quanto ao mais, Sr: Presiderlte, Srs. Senadores, eu espero que se eriCoritre uma solução, mas posso garantir
desde já que, enquanto for possível uma solução de paz,
de traqUilidade, por meios suasórios, bondosos, genero_Sos~ OGovernador Jacier Barbalho irá até o fim, acreditai1dó ·sempre Cjue- Se pode resolver essas situações no
Brasil por bem, com bondade, com generosidade e não à
custa do cacete.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oa_Ua}- Sob're a mesa, redação final do Projeto de Resolução n"' 61, de 1983,
aprovado na Ordem do Dia de hoje, em regime de urgên_cia, que serâ lida pelo Sr. 19-Secretário.

E: lida a seguinte:
PARECER N"' 494, DE 1983
(Da Comissio de Redaçio}
RedaçãO final-dO Projeto de Resolução n9 61, de
1983•.

Relator: Senador Jorge Kalume
A -comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'>'6l, de-19_83, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá (SP)" a·contr.ltar empréstimo ex.terno rio
valor de US$ 4,000,000-.00 (quatro milhões de dólares
_i10rte-ameriCanóS)~-pafa: aplicação-no Sistemâ. Viário daquele Município.
-,----Sala das_ Comissões, 3l de maio de 19&1.- Alberto
Silva, Presidente --Jorge Kalume, Relator - Passos
Pôrto. - --

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado

de São Paulo, a realizar operação de empréstimo extemo no valor de USS 4,000,000.00 (quatro mDhões
de dólares americanos), destinada ao Programa de
Investimentos Urbanos.
O Senado Fedaral resolve:
Art. 19 :t a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado
de _São Paulo, autorizada a realizar, com a garantia da
União, uma OperaÇão de- emprêstimo externo no valor de
US$ 4,000,000.00 (quatro milhões de dólares 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,
destinada ao Programa· de Investimentos Urbànos Sistema Viário, naqu.ele Município.
Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos ~prova
dos Pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições ci-editícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do item II do art. I'>' do Decreto n9 74.157, de6 de junho de 1974,obedecidas as demais
exigências dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do GoVerno FCderal, e, ainda.
o disposto na Lei Municipal n9l,686, de 7 de outubro de
1980, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se
em regime de urgência a proposição cuja redação final
acaba de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente
à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.}
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE. (M oacyr Dalla) - Hã ainda
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz,
por delegação da Liderança do PDS.
O SR. DINAR TE MARIZ PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR'
MENTE.
O SR.. PRESID~NTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (PDS- AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Impressionado com os trabalhos que o Serviço Geográfico do Exército realiza, e sempre realizou em favor
do Brasil, quero registrar, nesta oportunidade, os 93
anos de sua existência, materializado pelo Decreto n9
415-A, de 31 de maio de 1890, chegando à atual denominação depois de várias mudanças.
Sua história é longa e plena de lances dos mai~ auspiciosos, através das suas diversas fases, sendo a primeira
entre os anos de 1873 a 1902, com levantamentos itinerários, tendo à frente, como Chefe, o Marechal Henrique
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Baurepaire Rohan. Do livro História do Serviço Geográ~
fico do Exército, de autoria do General Moysés Castello
Branco Filho, destaquei alguns trechos em abono aos
louvores de que se faz credor:

..No Brasil colonial, os geógrafos portugUeses
traçaram a perfeita configUração do nosso litoral,
penetraram no interior, levantaram os cursos dos
grandes rios e de seus formadores, localizaram as
tribos que habitavam a terra e levaram seu conhecimento até o Pacífico, dando a forma do Continente
Sul-Americano."
E mais adiante- o autor desse trabalho esclarece que
..Até 1902, os levantam~ntos cartogrâficos no
Brasil não tinham carâter sistemático. Eram levantamentos de itinerárioS- e de posições geográficas;
Comissão da Carta Geral do Império - 1873 a
I 874, planejada pelo Marechal Henrique Baurepaiw
re Rohan; ComisSão Astronómica- 1815 a 1819.; Carta Itinerãria- 1877 (Aust_ríacás contratados
pelo Imperador Pedro II, cujos trabalhos começaram pelo Rio Grande do Sul, mas foram de pouca
duração.)
A segunda fase, iniciada em 190], conhecida pelo título de__Comissão da Carta Geral do Brasil (Geodésia Clássica e Levantamento Numéric_o), tendo como primeiro
Chefe o Coronel Francisco de Abreu Lima; a terceira fase, terminada em 1932 (Geodésia Clássica e Levantamento Gráfico-Prancheta), jã Com o nome de SerViço
Geográfico Militar, sendo seu primeiro Diretor o Corow
nel Alfredo Vidal.
E a partir da sua quarta fase de 1933 a 1964, passou a
denominar-se Serviço GeõS:ráfico do Exército (Geodésia
Clássica e_ Leyantamento Caàogramétrico), sendo seu
primeiro Diretor o General Alípio Virgílio Di Primo, até
1964; substituído pelo General Carlos de Moraes, nessa
quinta fase, de 1965 a 1976 (introdução de equipamentos
eletrônicos); e em 1977, até os dias atuais,já na sua sexta
fase, passou a ser dirigido pelo General Aristides Barreto, com introdução da Geodésia por satélite e Automação Cartográfica:
Esse Serviço, que exige de seus integrantes conhecimentos técnicos e científicos do mais alto gabarito, pela
alta responsabilidade que encerra seu labor, recebeu do
saudoso General Humberto de Alencar Castello Branco,
então Chefe do EME, em 20 de fevereiro de 1964, honroso elogio, que bem define sua grarideza. Escreveu S. Ex';
"Por meio de uma exposição idónea e metódica,
fiquei esclarecido e ciente do que está faZendo o Serviço Geográfico:~Trabalho profissional de vulto, de
cunho militar e nacional. E, em tudo, consciência- e
honestidade.''
Depoiniento desse -pciife, de uma figura da estatura
moral e intelectual do saudoso militar, tem o sentido de
um oráculo.
Rememorando tão auspicioso quanto marcante evento da história desse organismo da nossa força terrestre,
rendo meu preito de saudades a todos aqueles que se empenharam pela sua organização e êxito, somando a minha homenagem aos que, ainda vivos, passaram por ali,
bem como aos seus atuais integrantes, sempre eni busca
do seu aperfeiçoament~ em prol da Pátria.
E esses abnegados discípulos de Caxias têm as suas almas do civisnio de sua própria -canção.
CANÇÃO DO SERVIÇO GEOGRÁFICO
Música _e Letra: Cel. Ayrton de Oliveira e Cruz
Sempre avante,
Qual moderno bandeirante
Desvendando o gigante
O Serviço Geográfico
Rasga o véu da escuridão.
Pioneiro Cartográfico
Nos retrata a Nação.

DL'Í:Rió bocoNoR:tsso·:NAC:Ià'NAL (Seção II)

Ver a Pátria no Papel
É teu Prêrilio, teu laureL
Ó soldado,

Bis

No teu campo de batalha
Não ressoa a metralha .
Teu combate é revelar
Os rios e vales;
A selva perdida,
Os montes e o mar,
Da terra_ querida.
Mapear, nobre missão
b. ter na mão
Nosso Brasil.
Mapear feito que encerra
O povo e a terra
Num só perfil.
E, nestas comemorações, comtemplo o acendrado pa-

triotismo de todos que, em nome do Brasil, procuraram
cumprir as tarefas a eles cometidas. E, neste l!l~mento,
não poderei omitir alguns n~mes que perlustra~am a
Amazônia, curàpdrido a afanosa missão de demarcadores de seus limites, mencionando apenas alguns militares
já falecidos como Thaumaturgo de Azevedo, Soares Pinto, Bras de Aguiar~ Cunha Gomes, José Cândido Guillobel, João Batista Mascarenhas de Moraes, José Guiomard dos Santos, que Governou o Acre e inclusive desliridou as povoações xipófagas de Ponta-Porã - Pedro
Juan Cabalero, de Capitan Bado - António João, na
fronteira do Paraguai.
E, Sobre ó assunto, lerei o Boletim ·alusivo às comemorações de hoje, expedido pelo seu Díretor·, ó Senhor General Aristides Barreto, no qual faz um relato do signifiw
cada das atividades do Serviço Georgráfico do Exército.
E assim diz o Boletim: - - -- -- -

BOLETIM ALUSIVO
"Meus Comandados.
Estamos reunidos hoje para comemorar 93 anos de
exiStência do Serviço Geográfico dô E"xC!ciio. A~nossa
satisfação identifica-se com o seritimento_ do dever Cumprido e baseia-se num fato eX.ü-aordinárió: Sãó mais de
nove décadas de realizações, de pioneirismo, de trabalho
abnegado e de amor à Pátria.
Para as novas $erações, gostaríamos de relembrar um
pouco da nossa história:
Criada em 31 de maio de 1890, o Serviço Geográfico
tinha como incumbência-a execução de trabalhos geodésicos e geográficos. Seu primeiro projeto ..A Carta do
Brasil" teve como conseqUência a criação da Comissão
da Carta Geral do Brasil, instalada em Porto Alegre em
1903, que deu origem à I• Divisão de Levantamento. O
Projeto começava pela triangulação e nivelamento de
precisão do Rio Grande do Sul e visava a elaboração de
cartas na escala 1:100.000.
--Em 1913 foi criado o Serviço Geográficá Militar, com
sede na Fortaleza da Conceição, onde estã instalada a S•
Divisão de Levantamento.
Em 1920~- chegou ao Brasil a Missão Cartográfica
Austríaca; a partir daí foi organizado progressivamente
o Serviço ·Geográfico Militar, com trabalhos de levantamento programados.
Essa Missão Cartográfica, dCiama no mundo inteiro
pelo esmero da Carta da Áustria, estabeleceu o embasamento de nossa formação cartográfica. Dela herdamos a
c_aracidade e competência técnica, _e hoje cont_inuamos
com a responsabilidade de manter os padrões de qualidade e eficiência que rioS foram legados.
Em 1932! a situaÇão do ServiçoGeógráfico ~ilitar era
um- órgão regíóiial, operafido na caPital Federal e
no -Estado do Rio, sob a orientação daquela Missão. Enquanto isso, a Comissão da Carta Geral continuava com
tarefa própria, cujos trabalhos prosseguiam na triangulação e nivdamento de alta precisão do Estado d9 Rlo
_Grande do Sul.
-Em 29 de _setembro de J932, o_s dois órgãõS de Levantamento fundiram-se num só, passando a desigtiar-se
Serviço Geográfico do Exército.
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A CoiriiSSão-da Carta Geral do Brasil originou a 1' DiviSão de Levantamento e criou-se a 2• Divisão de Levantamento, com sede no Rio de Janeiro, com a missão de
continuar os trabalhos em andamento no Distrito Federal e no Estado do Rio.
Em 1939 a 2~ DL_foi extinta e, posteriormente, reorganizada em 1946 com sede em Ponta Grossa- PR.
Finalmente, a 31 de janeiro de 1253, o Serviço Geográfico do Exército passou a chamar-se Diretoria de Serviço
Geográfico (DSG), em conformidade com a nova estrutura da organização do Exército.
Em 1958, roi Ciiada a Comissão Especiãl de Levanta~
menta do Nordeste (CELNE) que_ deu origem à 3• Divisão de Levantamento, instalada em Olinda - PE, em

196-8 .
Após 82 anos de existência no Rio de Janeiro, a DSG
transferiu sua Sede para Brasília, onde se encontra até
hoje.
A 4• Divisão -de Levantamento foi criada a 6 de julho
de 1978, funcionando em instalações admirãveis~ em
Manaus- AM.
ComPletando a distribuição territorial idealizada por
esta DiretOiià, proCes-sou-se em 1981 a riludança de sede
da 2• DL, de Ponta Grossa para Brasília, com inaugu~
ração de seu aquartelamento em I~> de outubro desse
mesmo ano.
Vimos assim, num breve retrospecto, as transformações que a nossa Diretoria passou, sempre buscando
o aperfeiçoamento para melhor desempenhar suas missões.
Cientes de nossas responsabilidades e orgulhosos daqueles que nos antecederam, continuaremos com nosso
trabalho pioneiro,_ desvendando novos territórios na
Amazônia para permitir a sua ocupação com atividades
produtivas e, voltados principalmente para as necessidades do nosso Exército, fornecendo-lhe cartas de interesse
militar.
Concluindo, desejamos exaltar o esforço e a dedicação
de todos os integrantes da DSG de hoje, que com seu trabalho anônimo e patriótico, contribuem para elevar cada
vez mais o conceito que a Diretoria desfruta no seiO do
nosso Exército."
O Sr. José Lins- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JORG_E KALUME --ouvir V. Ex•

Com muito prazer vou

O Sr. José Lins --_Y. Ex,_ está terminarido o seu pronunciamento, mas eu gostaria de registrar o meu testemunho do extraordinário trabalho que o Serviço Geográfico do Exército presta ao País. Como Diretor-Oeral
do DePartamento Geral de Obras Contra as Secas, durante cinco anos; como Superintendente da SUDENE,
durante mais cincO anos, muitas vezes, tive que recorre{
ao auxílio desses abnegados que se dedicam, não só a
manter o melhor padrão técnico de levantamento aerofotogramétdcó, c.o"mO a missão extraordinariamente importante de mapear o País. Pois bem, recorrendo, muitas
vezes, ao auxílio do Serviço Geográfico _do Exército, tive
a oportunidade de testemunhar o quanto eles trabalham
com-abnegação, com dedicação e, sobretudo, competência, o que eles têm feito pela nossa região- o Nordeste
- têm ajudado a construir muitas das obras que boje
minoram os efeitos das terríveis secas que nos assolam.
Quero_ deixar esse testemunho. Quero solidarizar-me
com o pronunciamento de V. Ex• Quero consignar ao
Serviço- Geográfico do Exército o meu reconhecimento
pelo muito que tem feito.

0- SR~ J(j RGE -:KA'i.UME- Meu nobre Senador José
Lins, eu acolho o seu depoimento por considerá-lo valioso, mesmo porque V. Ex' é um conhecedor dos trabalhos
que o Serviço Geográfico ô-õ CXército faZ e;- ri:Jaís, por ter
a sensibilidi:tde do engenheiro, do técnico que sabe ava~
_ liar Ci_Uã-o importante ê para o nosso ·País o trabalho executado por esse órgão da nossa força terrestre. Portanto.
muito obrigado a V. Ex'
Era o ·que tinha a dizer, Sr. Presidente: (Muito bem!)
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O SR. PRESID~NTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao Sr. Senador José Lins.

O SR. JOSE LINS PRONUNCiA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Milton -Ci:tbral) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -

RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- S-r. Presidente, Srs. Senadores;
O cálculo do reajuste d_as apOsep.tadorias, feito pela
Previdência Social, havia sofrido tais distorções que os
aposentados que ganhavam três salários infnimos em novembro de 1977,já teriam perdido, até abril último, mais
de cento e cinqUenta e cinco mil cruzeiros, sem incluir juros e correção monetária, como assinalou o vereador
Roberto Veiga Rocha, na Câmara Municipal da Estância Balneária de São Vicente, no Estado de São Paulo.
Isso teria acontecido porque o INPS não aplicara o
parâmetro da política salarial, como determina o art. 153
do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social.
Casos há em que a perda acumulada, desde a vigência
da política de reajustes semestrais, já teria alcançado II
por cento.
Em sua edição de 13 de abril ajornalA Cidade de Santos comentava:

"Os reajustes de salários e da aposentadoria são
escalonados de acordo com as faixas de vencimentos, tomado-se como base o salário mhiimó. Para o
trabalhador que tem em maio a data base- mês em
que são reajustados os seus salários - antes de se
definir o aumento a cjue terá dirdtO, deve-se-reijllstar o salário míniiilo, (jue é corrigido no mesmo
mês. Sonü~nte a:pos esSa ·correção é que sãô estiPuladas as faixas nas quais se encontra o assalariado.
Na Previdência, no entanto, isso não está acontecendo: o escalonamento é feito com base nos valores antigos".
Prosseguindo, salienta o vibrante matutino santista,
que essa metodologia prCJu-diCã-ria principalmente aqueles que recebem mais de três salários mfnimos. Assim,
um aposentado, que em abril de 1980, ganhã.va um pecúlio de cerca de CrS 12.500,00, estaria na faíxa áe três
mínimos, com direito a um reajuste de 110% do INPC.
Mas a Previdência -Soda! estaria UsanôO como cálculo o
salário mínimo -de seis meses antes, e, em maio de 1980,
esse beneficiáriO teriii PaSsado -a receber cerca de
17.500,00, ou seja, oito décimos por cento a menos.
Falando sobre o assunto, o Jornal da Tarde, de 5 de
maio, assinala:
"A Previdênda SOCial fá sonegou, desde no~
vemb·ro de 1979, Cr$ 850 bilhões aos 3,5 milhões de
aposentados que recebem acima de dois salãrios
mínimos. A advertêilcia foi renovada ontem, em
Brasília, pelo deputado Jorge Uequed, do_ Rio
Grande do Sul, que citou o montante corrigido até o
último reajuste salarial deste mês, alertando querepresenta 20% do orçamento do INAMPS para este
ano. Assim, a perda acUmulada desse aposentado, a
partir de novembro de 1979, é de 150 mil cruzeiros,
que, corrigidos, chegam a 250 mil cruzeiros. Sem
contar a innação, a Previdência Social deixou de pagar aos aposentados 500 bilhões de cruzeiros até
agora, calculou o Deputado."
Quem examina esses resultados, conclui que, depois
da concessão na revisão semestral de salários, os aposentados têm perdido o seu poder aquisitivo, sofrendo tais
sangrias em sua minguada aposeritadoria.
Enquanto fontes do Ministério do Trabalho advertem
que o cálculo do reajuste da aposentadoria deve ser feito
sobre os salários mínimos atuaHzados, a Previdência estaria utilizar1do os salãrios anteriores ao aum-ento, para
reajuste dos benefícios.

plÃRIO 1:!9 CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

Daí por que endereçamos um apelo ao Ministro Hélio
Beltrão, para que, procedente a denúncia sobre as distorções criticadas pelo edil paulista, ordene à Previdência Social a obediência à lei, em defesa dos direitOs dos
aposentados.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTÃO MULLER (PMDB- MT. Pronun-

cia ó seguinte discUrso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado~
res:
Estou de posse de um conjunto de documentos referentes ao problema fundiário do Município de São Félix
do Araguaia, em Mato Grosso. Trata-se da luta d~s poss-eiTos pela Posse definitiva da terra, onl:le moui-ejam há
bastante tempo. O caso específico é do local denominado
Vila de São Seba_stião, mais conhecido por Chapadinha.
São centenas de famflias ameaçadas de serem expulsas
da terra que ocupam, numa área total de cinqUenta mil
hectares
Lamento, Sr. Presidente, Srs. Senadõre,s, que os Poderes Constituídos estão querendo resolver o assunto na
base da viOlência, da ação policial e da acusação simplista que os ocupantes de terra, sejam, subversivos a serviço
de terceiros. A solu~ão do problema não está na.. acusação dos posseiros serem subversivos, mas sim, de um
labor inteligente dos Ministérios engajados no problema,
especialmente, aquele liderado pelo nobre General Danilo Venturini. Não será pelo método da acusação simplista, repito, que os posseiros são subversivos que se vai resolver um problema social. Existem os ocupantes, exístem os que se dizem donos da terra, existe o ••grileiro'' o
que não é dono e se diz proprietário, enfim há uma série
de assuntos correlatas que devem ser definidos, a fim de
assegurar a tranqUilidade dos pobres homens sem terra
da imensa região.
Faço um apelo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para
que o eminente e competente Ministro Danilo Venturini,
assuma o comando efetivamente, da operação, evitando
mal maior, isto ê, a violência qUe ali pode ser implantada.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, parte dos
documentos que me foram enviados pelo Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Delegado Sindi·
cal e outras pessoas importa~tes de São Félix do Araguaia.
Sei, tenho certeza, que o dinâmico- General DariHo
Venturiili não permitirâ, graças ao seu espfrito democrá-tico e humano, que se transforme o caso em pauta num
casO pOlítico, como o desejam algUns elementos. A política:, no caso, é dos Posseiros que almejam a definição dq
direito de possuírem um pequeno pedaço de terra para
viverem e s-obreviverem.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o~ documentos citados:
Braiflià, 24 de maio de 1983
Prezado amigo
A pedido do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de São Félix do Araguaia, MT, estamos enviandolhe, nesta data, uma série de documentos denunciando as violências de que têm sido vítimas os trabalhadores rurais (posseiros) da Vila de São Sebastião, naquele MunicípiO.
Como se pode ver, as violências são antigas e
sempre foram levadas ao conhecimento das autoridades. O Ministério dos Assuntos Fundiários, inclusive, fOI-solicitado a intervir. Em resposta (cópia)
anexa, seli Chefe de Gabinete limitou-se a fazer acuSações de subversão aos trabalhadores e aos agentes
pastorais- da região.
O Sindicato pede que estas denúncias sejam divulgadas co_m a maior _urgênc!a e com todo o empenho possível, pois os fafõs mais recentes têm deixado a população em grande-desassosSego, prevendose a possibilidade Qe um agravamento das tensões.
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Além de documentos recentes, temos, também,
no presente dossiê, os últimos comunicados (verdadeiros S.O.S) dos posseiros.
SãQ os seguirites os documentos que enviamos:
1 -Breve Histórico da Ocupação da Área (9 páginas)
2- Resumo da História da Ocupação da Área
pelos POsseiros, datado de 28 de maio de 1982 (resu~
mo do anterior, 3_ pãginas)
3- Conflito de Terra no Patrimônio de São Sebastião, datado de 28-6-1982, 1 página
4- Oficio do Incra sobre inexistência de registro
da supOsta Cooperativa na ãrea onde vivem e trabalham os posseiros (8-7-82), 1 p.
5 - Carta do Sindicato ao Ministro Danilo Venturini (6-4-83) 3 p.
6- Carta que motivou a anterior, do Ten.-Cel
Paulo Yog, Chefe de Gabinete do Min. Danilo Venturini. 21-J-83, 2 páginas
7 - Cãrta dos slndicalístas aos Parlamentares
( 18-5-83) - l pág.
8 -Dados sobre a Vila São Sebastião (Chapadi·
nha) - 21-5-83 - 1 pâg.
9- Nota de Esclarecimento ao Povo (21-5-83 e
22-5-83)
Na expectativa de sua importante colaboração,
subscrevo-me, mui atenciosamente, Antônio Carlos
Moura. Cx. Postal 11-1159- 70084- BrasíliaDF
Conflito de Terra no Patrimônio de São Sebastião, no Município de São Fe(ix do Araguaia- MT
O Sindic.ato dos Trabalhadores Rurais de São
Felix do Araguaia, a Comissão Executiva do
PMDB e a Equipe Pastoral da Prelazia de São Felix
denunciam publicamente os fatos que vêm acontecendo neste município, gerando tensão e insegurança no meio da população.
Alguns meses atrás, na Víla de São Sebastião (conhecida pelo nome de Chapadinha), localizada na
estrada BR-158, de São Félix a Barra do Garças,
Km-35, o corretor e procurador Adilson Augusto
Bernardes dos Santos, representado o suposto dono
da área, Rubem Kleebank, residente em Porto Alegre, RS, iniciou o trabalho de medição.
Há mais de 20 anos que tem moradores nessa região, cujo trabalho e produção podem ser comprovados através de consulta ao Banco do Brasil.
-ccFP).
Os posseiros, defendendo seus direitos, que lhes
são assegurados por lei (Estatuto da Terra e usucapião), tentaram resolver a questão através do órgão
oficial (INCRA) com sede neste município.
O INCRA se recusou a assumir a responsabilidade, dízendo que os posseiros "resolvessem do seu
jeito", O que eles vêm fai.endo pacificamente.
O Delegàdo de Polícia-de São Félix, Rui Aparecido, entrando em assuntos que não lhe competem.
agindo arbitrariamente e tentando amedrontar os
posseiros, vem intimando e prendendo os moradores da área, inclusive crianças.
Durante os interrogatórios, o Delegado insiste
em envolver a Prelazia de São Félix. acusando-a de
"subversiva".
A perseguição estende-se a elementos filiados ao
PMDB e possíveis candidatos.
-Tudo_ isto estâ gerando uma situação de conseqUências imprevisíveis.
Apelamos para as autoridades competentes, a
fim de qUe:

• Garantam os direitos e segurança dos posseiros
e moradores da Chapadinha;
• O INCRA atue na região, com justiça, de acordo com o Estatuto da Terra, resolvendo os conflitos
e _garantindo ••a terra para quem nela trabalha...
• Sejarri tomadas as providências necessárias
para impedir as arbitraríedades que o Delegado de
Polícía, Rui Aparecido, vem cometendo.
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Responsabilizamos os órgãOS coinpetentes pelo
que vier acontecer de agora em diante,

São Félix do Araguaia, 28 de junho de 1982
Pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais:
Presidente - José Severino de Souza
Delegado Sindical - Osvaldo Pires Vieira
Pela Comissão Executiva do PMDB:
Presidente - Matuzalem Pereira Milhomem
Vice-Presidente: Vera Antonieta Furlan Belmon-
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Observação: a área em questão é uma faixa ao
longo -do Rio Xavantim, de aproximadamente 4.000
h a.
Chapadinha, 21 de maio de 1983.
Delegado Sindical de Chapadinha: Antonio Gomes Cavalcanti.
NOTA DE ESCLARECIMENTO AO POVO
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Tem um pago só para tirar o gado para fora; de
dentro da área que está cercando.
Esta noite, ficaram todos eles na porta do Zeca
Chapadinha em cima do caminhão. Todo mundo
que passava na rua eles lumiava, para ver quem era.
E também nessa mesma noite quebraram umas
telhas do grupo escolar com pedradas, mas não seí
quem foi. S.ó sei dizer que saiu de lá, da casa do Sr.
ChaPadinha. -

te

Secretârio: Paulo AfOnsO da Rocha Mendonça
Pela Prelazia:
Vigârio Episcopal: Paulo Gabrief Lopez Blanco
Agentes de Pastoral:
Leopoldo Belmonte Fernandez
Inez Ettine Gontijo Neiva

DADOS SOBRE A VILA DE SÃO SEBASTIÃO
(CHAPADINHA)
A Vila de São Sebastião localiza-se a 36 Km de
São Félix do Araguaia (MT). O povoamento da região começou em 1947 e teve seu momento de ex~_
pansão entre 1957 e 1961. Seguiu um período de
perseguição atê 1973. Daí para 1978 teve novamente
um período de _r_elativa calma.

Nesta época, 'apareceu o Dr. Adilson Augusto
Bernardes dos Santos, dizendo~se dono das terras
do finado Domingos Marques. De lá para cá a si~
tuação vem alternando~se entre tentativas de lotea~
menta por parte do Adilson, ameaças e iniimações
por parte da polícia, e prisões. Nos últimos dias a si~
tuação piorou.
No dia 14 de maio, um grupo de II pessoas, residentes na Vila São Sebastião começou a fazer serviço para cercar uma área do varjão e cerrado, localizada perto do Patrimônio. Esta área sempre foi
considerada como uma compasse, isto ê, uma posse
de uso comum do povo, e por isso mesmo aberta.
De lá tiramos madeira, Ienh.il. e lá também suprimos
as nossas necessidades da água no tempo da seca (de
maio a setembro).
As ditas pessoas quiseram cercar alegando querer
formar pastos fechados. Logo ficou comprovado
que eles só estavam enfrentando os serviços pagos
pelo Dr. Filemon e Sr. Otací1io. Estes, por sua vez,
estariam pagando a área com autorização do Adilson.
No dia 16 de maio resolvemos fazer um picadão
ao redor da área em questão, como sinal de alerta,
sem intenção nenhuma de cercar. Durante este serviço teve uma discussão entre dois grupos.
No dia 18 de maio, o Adilson e o Filemon, com o
grupo deles partiCiparam de uma reunião com o povo. Não teve acordo.
No dia 19 de maio Filemon, o Félix, e o Divino
trouxeram armas para os peões deles. No mesmo
dia, enfincaram esticadores numa distância de 500
metros.
No dia 20 de maio fomos arrancar. Logo em seguida apareceram dois policiais acompanhados por
dois soldados, convidando o povo para um diálogo
na Delegacia de São Félix do Araguaia, com o Delegado Regional, Dr. GU.ii'ra, -a-fim de alcançar um
acordo. Atendemos ao convite, mas só tiVemos que
suportar desaforos e insinuaÇões de subversão_.
Ã tarde voltamos para Chapadinha e ficamos sabendo que os jagunços do Filemon tinham enfincado mais esticadoi'es. Fomos e arrancamos novamente. Na volta o camínhão deles nos cruzou, deram 8
tiros.
Chegando na Chapadinha, desceram armados e
foram espancando a todos que encontravam, afirmando que se a Polícia não desse jeito no povo, eles
iam dar.

Nesses dias tem gente espalhando muitas menti·
ras a respeito do que está acontecendo na Vila de
São Sebastião (Chapadinha). Por isso, resolvemos
contar qual ê a verdade.
Perto do nosso patrimóniô existe uma área de
aproximadamente 4.000 hectares, a maior parte varjão, que sempre serviu para o povo todo_daqui. Ela
diviSa-com a posse do Sr. Augusto, por unl ladõ, e
com o rio Xavantim, pelo outro lado.
Esta área é uma posse de todos nós: pra lá vai o
nosso gado, de lá vem a madeira para nossas casas,
lá buscamos lenha, areia e água no tempo do verão.
Desde 1978, o Sr. Adilson Augusto Fernandes
dos Santos vem tentando para desocupar· uma área
de mais ou menos 50.000 hec de todos posseiros. Aí
ioCalíiiiin-Se -lÕO famflias com suas posses particulares e a posse comunitária do varjão. Ele quer que os
primeiros saiam para dar lugar a uma cooperativa,
-que nem o próprio INCRA reconheceu, para vender
para particulares_.
Houve no ano passado, nesta mesma época, uma
tentativa de medição da área por topógrafos contratados pelo Adilson. Mas os posseiros ficaram firmes
em suas terras e pararam o serviço dos topógrafos.
Por isso agora o Adilson tramou outra jogada:
autorizou o Zeca Chapadinha, o Januário, tendo
eles na frente o Filemon, a entrar na área. Este contratou algumas pessoas na Chapadinha, justamente
os inimigos do povo, para servirem de jagunços
para ele; e também contratou pessoas de São Félix,
como Félix (tocador) e o Divino.
Já por quatro vezes começaram a cercar a área.
Todas as vezes o povo se organizou e desmanchou.
A posição da comunidade continua sempre a mesma: Esta área tem que continuar aberta a benefício
de todos, até dos próprios inimigos.
Diante da firmeza dos moradores da vila, Filemoo e seus jagunços foram mentir para as autoridades poliCiais, dizendo que eles estavam sendo
ameaçados. Mas todo mundo aqui pode provar o
contrário. Eles andam armados dia e noite, amedrontando, dando inclusive tiros- dentro da vila.
Hoje de manhã, quando eles saram para trabalhar na cerca, gritaram: Este é o caminhão do povo
do grilo. Vocês arrumem a raça de vocês e venham
parar o nosso serviço. Isso tudo exibindo as armas
para todo mundo.
Nós, da comunidade da Igreja e do Sin-dicato dos
Trabalhadores Rurais da Vila de Sãci Sebastião Queremos, com esta nota, esclarecer ao povo o banditismo que-eStá havendo em nossa vila.
Já levarrios tudo isso ao conhecimento das autoridades competentes.
SãO Sebastião, MT, 21-5-1983.
INFORMAÇ0ES PARA COMPLETAR
(Carta de um posseiro)
(Já no dia 22, chegavam estas_ informações complementares):
Os homens continuam todos armados, dizendo
que foi o delegado que deu arma para eles.
E disse que se nós formos à cerca é para nos matar.
E dis-se também que o delegado Rui mandou cercar um pedaço pra ele. -E afirm-ou que êstão fazendo
coin ordem da Polícia mas não- sabemos se ê essa do
São Feli.x ou ê a da Barra.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a
_l?a_lavra ao n_9bre Senador Lou~ival Bapt_ista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore_s.:
DisCi.Lfe-se, em todos os Estados e Municípios, mas,
sobretudo no Congresso Nacional, a inadiável necessidade de se reformular e redirecionar o Sistema Tributário
Nacional no sentido de serem corrigidas as graves dis~
torções verificadas no seu funcionamento, tais como o
progressivo endi_vidamento e o inexorável empobrecimento dos Estados e Municipios.
Não é lícito, nem se pode mais ignorar a penosa situação de inSOlvência em que se encontram as unidades
componentes da Federação, estranguladas pelos orçamentos deficitários, inteiramente despojados da capacidade de investir e perigosamente dependentes de empréstimos escorchantes e, quase sempre, insuficientes para
solução dos problemas acumulados.
A permanente romaria dos Governadores e dos Prefeitos no roteiro de Brasília, na tentativa de arrancar da SEPLAN (Secretaria de Planejamento da Presidência da
República), os recursos financeiros de que necessitam
para o simples custeio das respectivas estruturas de administração, - pagamentos atrasados das despesas com
o funcionalismo,- demonstra, de maneira insofismável,
que os Estados e Municípios atingiram o "fundo do
poço".
Acho que as providências devem ser concretizadas
com a finalidade precipua de adequar o Sistema Tributário Nacional às exigências das realidades brasileiras.
corrigindo~se, através de rima ampla e pr-ofunda reforma, as distorções já identificadas, principalmente o actímulo e a concentração dos recursos da arrecadação tributária e_m poder da União.
O centralismo fiscal canalizou para o Governo Federal a quase totalidade dos recursos arrecadados, motivo
pelo qual os Estados e Municípios vivem na dependência
finan.ceira da União.
De fato, os Municípios e os Estados somente dispõem
de 2 impostos cada um, ao passo que à União se reserva·
ram W impostos- exatamente os de maior rentabilidade-, além dos recursos para fiscais e da inesgotável capacidade tributária e arrecadadora que caracteriza o Poder Central.
Diante desse panorama sombrio, quais as Inedidas ou
sugestões concreU_J.s, que se impõem, no concernente à
eliminação das anomalias de um Sistema Tributário ultrapassado pelos imperativos da sobrevivência da Federação brasileira?
-Ponto de partida e preliminar básica deverá ser, naturalmente, o fortalecimento da capacidade financeira e arrecadadora dos próprios Estados e Municípios, a fim de
que disponham de _um volume maior de receitas próprias.
As unidades componentes da Federação deveriam ser
capazes de gerar os recursos de que necessitam, na proporção dos desafios que têm de enfrentar.
Penso que as crises internacionais, e sobretudo as di·
mensões da dívida externa do Governo Federal, tempostergado o advento da Reforma Tributária, que a totalidade dos Governadores e Prefeitos consideram inadiável
e prioritária.
Felizmente para o nosso Pais, jâ se consolidou e gene·
raJjzou a convicção nacional de que chegou a hora para
uma decisiva tomada de posição do Governo Federal no
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concernente ao aprimoramento e à racionalização do
atual Sistema Tributário, instituído atiavês da Emenda
Constitucional n9 18, de 19 de dezembro de 1965.
Decorridos quase 18 anos, a experiência de funcionamento e os resultados obtidos demonstram, categórica e
insofismavelmente, que o momento ê propício para o advento da grande reforma tributária que a Nação exige.

Mesmo porque já estão concluídos, desde o ano passado, os trabalhos de Comissão Especial encarregada pelo
Poder Executivo da União, dos diagnósticos indispensáveis, do equacionamento realista e das soluções colimadas.

Sobre a matéria o ilustre Secretário-Geral do Ministério da Fazenda e naquela oportunidade, Coordenador
de Assuntos Económicos do Minfstério da Fazenda,
Doutor Mailson Ferreira da Nóbrega, integrante daque..
la Comissão Especial - proferiu uma palestra densa de
substância técnica, a convite da Confederação Nacional
da Indústria, no Rio de Janeiro, a 19 de outubro .de 1982.
A prestigiosa ReYista de Finanças Públicas, n'~ 352, de
dezembro de 1982 divulgou, na íntegra, o trabalho do
Doutor Mailson Ferreira da Nóbrega, cuja incorporação
ao texto deste meu pronunciamento solicito neste momento. Intitulada "O Federalismo Fiscal e a Reforma
Tributária", a mencionada pillestfa C<fndensa, com clareza e_ objctividade, um panorama global dos desafios a serem enfr~nta:do~ nessa área ~a vital e decisiva importân-i
cia para o desenvolvimento au_to-sustcntado da Nação
brasileira.
Foram estas, Sr. Presidente, as considerações que entendi formular depois de ler a magnífica palestra do professor Mailson Ferreira da Nóbrega.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A .QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA F.M SEU DISCURSO:
O FEDERALISMO FISCAL E
A REFORMA TRIBUTÁRIA'
Maislson Ferreira da N6brega**
Senhores.

que

E com imensa satisfação·participo desta reunlão
do Congresso de Política Económica e Social da Confederação Nacional da Indústria, paia falar sobre os trabalhos da Comissão encarregada de examinar o Sistema
Tributário Nacional.
·
Deseja este organismo ouvi( de um meriitiro -da Comissão uma exposição sobre
Reforma Tributária;',
por sua importância económica, social e política no País,
especialmente para o setor industrial.
O tema "Reforma Tributária'' -é interpretad.õ sob os
mais variados ângulos. e·pOSsívefaíínhar peio menoS
dez objetivos a serem alcançados, segundo os diferentes
enfoques que vêm sendo dados ao assunto:
1)- eliminar a centralização da competência tiibutária da União, fortalecendO O Poder de tributar de outras esferas de Governo, incluindo a liberdade de instituição de novos tributos e de fixação de suas alíquotas;
2)- revigorar a FederaÇão, mediante o reforço dareceita dos Estados e M unicfpios, contemplando-se em
grau relativo mais elevado os Municípios;
3)- diminuir a participação dos impostos indíretos
no conjunto das receitas tributárias, objetiv-<i.ndo redUzfr
a injustiça social associada à regressividade desses impostos;
4)- reduzir a carga tributária, considerada excessiva
não apenas como percentagem do produto interno bruto, como na distriuiçào entre contribuintes;
5)- aumentar a carga tributária, para permitir que os
subsídios atualmente suportados pelo Orçamento Monetário possam ser financiados integralmente por recursos
não inflacionários, provenieiít6s do Orçamento Fiscal;
6) - aumentar a carga tributária, para permitir aumento substancial dos gastos na ârea social, envolvendo
maiores investimentos em educação, saúde", e saneamen- ·
to básico, bem como a outorga de subsídios à alimen-

a -..

tação básica das camadas mais pobres da população e à
habitação;
7)- mant~r a c;rga Úib~târia: fortalece~do-se as receitas públicas mediante a eliminação de todos os tipos
de incentivos fiscais, especialmente na área dos ImpostOs'
sobre Circulação de Mercadorias (!CM), sobre Produtos
Industrializados (I PI) e sobre a Rend_a (IR);
8)- eliminar a tributação do ICM Sobre os produtos
agrícolaS, pela possibilida~e _de os agricultores se valerem do crédito decorrente -da aquiSição d~· in~Y:mos;
9)- atribuir tratamento especial a setores nos quais
os níveis de tributação funcionam como estimulantes da
clandestinidade e da concOrrência predatória;
10- completar o esforço de abertura democrãtica
empreçndido pelo Pre5'fdente Figueiredo.
Hã portanto, uma grand"c expectativa dos mais diferentes segme_nios da sociedad_~ brasileir-ª acerc~d_gs o_bjetivos e resultadOS da ·~ReforÍna Tributária", envolvendo,
como se viu, conflitos de interesse, alguns muito d!stan~
_ciado-s um do outro.
É preciso entender, porém, que tais conflitos são perfeitamente normais num ambiente de debate em que todos os setores são chamados a externar livremente· seus
pontos de vista.
A Comissão incumbida de examinar o assunto vê__gõlh
--- nati.i.falidade tais posicionamentos. Ao iniciar seus trabalhos, já eram presentes algumas dessas sugestões, abrangendo as conclusões de estudos desenvolvidos no ~bito
dos Estados e por Com-issões de inQuérito e Seminários
promovidos pelo Poder Leg-islativo.
.
As contribuições ao seu trl:!-balho vêm sendo enriqueci" das· pelos debates qlle se realizam ãtravés da imprensa e
por sugestões isoladas das mais diferentes parcelas da sociedade, incluindo encontros que, como este, vêm sendo
promovidos pela comunidade empresarial.
Será a reunião de todos esses elementos, com a participação final do Congresso Nacional, que permitirá a necessária convergência de todos os interesses e a obtenção
de. consenso em torno da melhor decisão a ser tomada
em relação aos estudos sobre o nosso Sistema Tributário
NacionaL
Nesse _contexto, é preciso, porém, responder a duas
questões fundamentais:
~--1)- qual a acepção a ser dada ao.termo "Reforma"?
Trata-se de rec_onstruir o Sistema Tributário N2cionai
ou.de emendá-lo. para a introdução de aprimoramentos?
2)- a ..centralização" é um mal ou um bem? Ela é
Çõmtlàtível ou incompatível com um regime de abertUra
democrática?
Comecemos por analizar as razões pelas quais foi instituído o atual Sistema Tributário Nacional, através da
Emenda Constitucional n9 18, de IY de dezembro de
1965.
Vale recordar que até aquela época o País possuía um
conjunto de figuras tributárias que não logravam constituir um si~tema lógico c ordenado, mas se atendo ao seu
aspecto jurídico~[o_rmal.
Procurava-se alargar o campo de competência das três
esferas de Gover!)O, mediante a prolifefaçâO e a sobreposiçã-o_ de tributos que terminavam por entravar a pro-dução .e a comercialização.
Não havia, em face disso, condições de instituir uma
Política fiscal eficaZ, .v.Oltada para a promoção do desenvolvimento nacioq!Jl e capaz de constituir instr!!mentO
complementar ê iOseparável de outras políticas, como a
monetária, a cambial a de comércio exterior e a de desenvolvimento regional.
fnviável se tornava, também, a ação coordenada para
enfrentar dificuldqdc:s conjunturais, pela inflexibilidade e
-confusão dos tributos existentes. Para exemplificar, cabe
mencionar o caso do comércio exterior, em que o impos-·
to de importação cabia à União,_ enquanto o de exportação era da competência dos Estados. Este último, que
deve possuir nítida característica extra fiscal, era utilizado como instrumento de arrecadação, funcionando
corno desestímulo à exportação.
O novo Sistema Tributário Nacional procurou atribuir racionalidade e_conômica e social aos tributos, inde-

Q?arta-feira, J9

21I9

pendentemente de sua modalidade jurídica ou da destinação legal da respectiva arrecadação.
:Ao mesm() _tempo, enminou~sc a_ autonomia exist~nte
mis três esferas de Governo, concebendo-se um sistema
de. -carãter nacional e integrãâo, Para evitar a proliferação_ de figuras tribl).tádas e a diferenciação espacial de
alíqy_qtª-s._gera_ç[_Q_ras de dlsfunções.na localização de empree_ndimentos _do setor privado e de "guerras fiscais"
entre os EstadQs.
~Criar~~; a~sigt, as condições para conferir ao Siste..
ma Tributário Nacional a função instrumental de servir
ªo desenvolvimc;nto_ setorial e regional e de permitir a
ação de curto prazo, ralacionada com a administração
da conjuntY.Gl econ9mica.
Parece, hoje, indiscutível o papel que coube ao Sistema Tríbutário.Nitcional no desenvolvimento que o País
experiment9~ a partir _9e 1968, ano seguinte ao da definitiva implantação da Reforma de 1965.
____Loi ~le.wn"_dos principais responsáveis, por exemplo,
pela grande expansão do comércio exterior brasileiro,
tornada possível mediante rãpido incremento nas exportaç(?es, nqtaQ--ªm.e!!J~~dos pr_odutos industrializados.
Com a insenç_ão. integrada - viável com a tributação
sobre o vàiOr a'&r~S:a.do, i~stituída com o novo Sistema
Tributá_riq ~ pe~01_itiU~se evilar a:·•·àportação" de tribu:
tos e impulsionar as vendas externas de produtos industrializados.
É marcante, por outro lado! a ~ontribuição do Sistem~
Tributário Nacional para direcionar investimentos em
favor de áreas e selares prioritários, como" no caso dos
iqcentjvos fisc&i_s em favor do Nordeste e da Amazônia e
daqueles destinados ao desenvolvimento do mercado de
capitais e de setores específicos, como a pesca, o turismo
c o. reflorestamento, sem falar no MOBRAL e na
EMBRAER.
Por tudO iSso, seria Profundamente injusto inquinar de
inadequadO esse Sistema e lmagiriar que se tenham esgostado todas as suas potencialidades.
O ponto de vista da Comissão é, pois, o de que constituiria erro imperdoável partir para o estudo de uma nova
estruTUra do Sistema· Tributário Nacional, não apenas
pelos efeitos negativos da adaptação da comunidade a
um outro esql!ema (n~o se muda um Código Tributário
a cãda quinze anos), como pelo desperdício que repre..
sentaria jogar fora o resultado de um trabalho que, estamos certos, ainda Será útil por muitos anos, desde que
continuamente ajustado às novas realidades econômicas,
sociais e polfticas do País.
Desse modo, a resposta que em nosso entender deve
ser dada à primeira dãS questões antes mencionadas é a
de que o sentido do termo .. Reforma" deve ser aquele
realacionado a idéias de corrigir, melhorar, aprimorar.
Passemos agora ao exame da segunda questão, a da
nC"eitTiãlíZãÇ1lO'"': Esse parece ser o lado mais delicado do debate em torno da "Reforma", eis que se procura associar o seu
oposto, a "Descentralização", como necessário a complementar o processo de abertura democrática liderado
pelo Presidente Figueiredo. Sem a "devolução"_do poder
de tributar aos Estados e Municípios, afirma-se, não es-tará completo o quadro de liberdade que vem sendo de..
senhado no Paí~.
O mais veemente dos argumentos em favor dessa tese é
o que se relaciona ao esforço da competência tributária
dos Municípios, hoje detendo receita própria de apenas 5
a 6% do conjunto da arrecadação de tributos nas três eferas de Governo.
Na verdade, o aspecto mais importante a discutir não
é, a nosso ver, a orige·m da receita, mas a sua diSponibilidade. Em outras palavras, tem em conta que os planos
dó Prefeito e o atendimento dos anseios de sua comunidade dependerão, basicamente, das receitas que chegam
aos cofres da Prefeitura. O mesmo se aplica, evidentemente, ao caso dos Estados.
A partir dessa hipótese, pode-se chegar à tese de que o
importante é a descentralização da despesa pública; à
idéia de que os Estados e Municípios melhor saberão detectar as necessidades de seus concidadões; à convicção
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de que o planejamento central do dispêndio público- _in~
corre em grandes riscos e pode levar a desperdíciOs.
Ora, é justamenteoiSsõ o que Se tem prcrcorado -reatfiar
nos últimos anos no Brasil. Sem perder de viSta a impor'tância de manter na competência da União os tributos
necessários à sua fUnção constitucional de promover o
desenvolvimento nacional, medidas foram adotadas iiO
sentido de fortalecer a receita dos Estados e Municípios,
das quais realça o aumento de sua participação nas recei-

tas do IPI e do Imposto de Renda, que passou de 10% em
1975 para 23% atualrriente, devendo paSsar

·-~
Com

-a 24%

em

-

o sistema: de transferência, a ·receita disponível
dos Municípios, por exemplo, não se restringe aos 5 a-6%
de sua participação direta no bolo tributário,
transformando-se em cerca de 18%.
Num País com grandes disparidades regionais de renda como o Brasil, a centralizãção tributária ê muito importante para os objetivos de promover, via União Federal, a redistribuição mais jUsta das receitas tributárias entre as diversas áreas de nosso território, permitindo que
Estados e Municípios menos desenvolvidos possam realizar, em proveito de seu desenvolvimento económico e
social, investimentos acima do qUe--seria Viável cCiiD.--:a
mera utilização de suas receitas tributárias próprias.
Tome-se por exemplo o mecanismo dos Fundos de
Participação dos Estados e Municípios, alimentado com
parte das receitas do IPI e do Imposto de Renda. No Estado do Acre, com uma base económica ainda relativamente pequena, seu poder de investimento ê elevado
graças ao critêriO--áe-ifístfibuição das cotas do Fundo,
realizada de forma:--inversainenfe proporcionãl-ã i'endã
"per capita". Isso permite que, de cada Cr$ 1,00 que a
União arrecada no Acre de IPI e impostO de renda-,
aquele Estado receba, através do Fundo cercã- de Cr$
15,00, enquanto nas Regiões Sul e Sudeste se de"stina, em
média, seis centavos por cruzeiro arrecadado daqueles
tributos. A Região N ardeste, uma das mais pobres, recebe, por conta dos Fundos, mais do que a soma das RegiõeS -Sul e Sudeste, as mais desenVolvidas do Pais.
A tese da descentralização da competência tributária
viria, pois, eliminar esse poderoso instrumento de integração nacional.
Uma crítica que se fazia a esse sistema era a de que,
não havendo mecanismo automático de realização das
transferências da participação dos Estados e Municípiosnos tributos federais, permanecia nas mãos do Governo
Federal o poder discricionário de destinar os recuisos segundo prioridades centralmente definidas e de vincular a
liberação dos recursos à aprovação de plànos e projetas.
Nessa área, o a tua! Governo promoveu importante alteração das respectivas regras:_ eliminou as vinculações
constitucionais dos fundos de participação, pela Emenda
Constitucional nQ 17, de dezembro de 1979, e tornou_automáticas as transferências de todas as participações dos
Estados e Municípios na arrecadação de tributos federais (Decretos-lei 1.803 e 1.805, ambos de 19_80).
Parece não haver dúvida, portanto, de que nessa área
estamos caminhando na direção por todos desejada, que
é a do fortalecimento da receita dos Estados e Municípios, condizente com o processo de abertura política.
A resposta à segunda questão seria, pois a de que a
..centralização" não é um mal, sendo compatível com
um regime de abertura democrática.
É importante assinalar, a propósito, a existência de
níveis de centralização superiores ao nosso em outros Estados Federativos, como é o caso da Austrália, sem que
isso acarrete qualquer empecilho ao exercício da democracia.
Dir-se-á que a c-apacidade de investimento pÚ.blic()C}ue
permanece na União pode provocar distorções e atê mesmo reduzir o efeito positfVo da redistribuição de receitas
via fundos de participação. Essa ê, de fato, uma· questãO
que precisa ser objeto de exame cuidadoSo, particular~
mente quando se trata dos gastos em campos como o da
educação, saúde e previdência social.
Trata-se, porém, de matéria para a qual não temos resposta adequada, eis que ainda prosseguem os estudos

Que no-partiCular vêm sendo realizados a pedido da Comissão, para o fim de cumprir tarefa que também lhe foi
atribuída, de examinar a redistribuição dos encargos entre as três esfefas do Governo.
Outro ponto que tem sido objeto de críticas é o relativo aos incentivos fiscaiS, qUe para alguns é a razão básica
dos "deficlts" nas três esferaS de Governo.
Uma revisão dos incentivos fiscais não pode ser feita,
entretanto, sem uma avaliação criteriosa de suas conseqUências para a economia naCional, evitarido-se que sua
eliminação em determinadas áreas se transfOrme ein desincentivO ã.o desenvolVimento de atividades de interesse
para o desenvolvimento do País.
Ê preciso- ter em conta que o incentivo nscal geralmente apresenta a contrapartida da elevação dos investimentos produtivos em setores ou regiões prioritários, geradores de produção e emprego, que ampliam a base eco~
nômiCa e propiciam, em conseqüência, aurrientci da arrecadação em fase subseqUente. Nesse sentido, o incentivo
fiscal pode ser considerado um investimento que, dependendo de sua eficária no estímulo ao desenvolvimento
das atividã.des econômicas, acarretará resultados positivoS para a comUnidade e para os cofres públicos.
Assim; a vísão do incentivo fiscal nãO-pode ser a de
causa de redução da receita pública, eis que seu efeito
não deve ser medido estaticamente. Constitui tiin equí-..
voco, pois, considerar o incentivo fiscal de um determinado exercício como causador de déficit do Governo naquele período, a menos que se computasse o efeito que o
incentivo do passado provocou no aumento da arrecadação do mesmo exercício.
É preciso ter em conta, também, que o incentivo fiscal
não- é uma característica exclusiva da economia- brasileira, existindo, em maior ·ou mi:nor grau, em outras partes
do mundo, esPecialmente como estímulo à poupança, ao
investimento e à exportação.
O importante, no caso, é ter o cuidado de rever periodicamente esses incentivos, com o objetivo de cancelar
aqueles que já produziram os efeitos esperados, para evitar que sua continuidade represente custos sem a contrapartida de benefícios justificadores de sua existência.
Quanto aos trabalhos da Comissão, gostaria d-e mencionar, em linhas gerais, os aspectos mais relevantes que
estão sendo levados em consideração.
Em primeiro lugar, existe a preocupação de continuar
o proCesSo de fortalecimento das receitas dos Estados e
Municípios, de uma maneira geràl, o que não poderia ser
!eitCtSíirij)lesffiente pelo- Processo- de transferências da
União. Dentro dessa idéia, pretende-se também que as
regiões menos desenvolvidas sejam as mais beneficiadas.
É preciso, também, encontrar mecanismos que induzam os Estados a se engajarem no e.sforço de exportação,
evitando-se penalizá-los na proporção do sucesso de suas
empresas no comércio exterior, como vem ocorrendo
atualmente.
No campo dos tributos de competência dos Estados e
Municípios, duas medidas estão sendo consideradas pela
Comissão;-1)- abandonar definitivamente o conceito de neutralidade do ICM, tornando-o seletivo. Nesse sentido,
busCa-se forma de eliminar a incidência do ICM Sobre
-bens de c-ánsumo básico das populações de menor poder
aquisitivo;
- 2)- incluir o imposto sobre serviços - tsS, Ilâ OaSe
de--Cálculo do ICM, o que podiáia llão só ampllar a efidênCiaaaarrecadação como e-liffiinar co"nflitos de-Competência hoje existentes. A medida contribuiria também
para evitar que o aumento inexorável da participação
-~Os serviços no Produto Interno Bruto viesse a provocar
aumento de- fecdta nos Munidpios- mais desenvol~idos,
em detrimellto' dos Estados e d::i.s comunidades onde será
menor o desenvolvimento relativo daquele setor.
Para a consecução de todos esses-objetivos, imagina-se
a introdÚção de algumas modificações no Sistéiria Tributário.
Na área do ICM, aléin da CUencionada fusão com o
ISS e da isenção d_e bens es.senclais, se redUZíria ii Um per~
centual mínimo a alíquota nas operações interestaduais,
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fazendo com que a quase totalidade da arrecadação pertença ao Estado de destino das mercadorias. Isso beneficiaria especialmente os Estados que se apresentam com
"déficit'' em suas iransações comerciais com o resto do
País, com impactos positivos nas regiões menos desenvOlvidas.
Essa modificação acarretaria, como é- fácil concluir,
perda de arrecadação dos Estados mais desenvolvidos,
aqueles que já avançaram no processo- de industrialização.
Pai-a promover a necessária compensação a esseS Estados, se transferiria o IPI para a c-ompetência Estadual,
incorporando-o ao ICM, elevando-se a respectiva aliquota, mais ou menos na mesma proporção da vigente
para o IPI. A União permaneceria com a tributação
sobre um número muito reduzido de produtos (talvez
três - bebidas, fumo e veículos).
Do lado da U niào, a perda do IPI poderia ser compensada, ainda que parcialmente, por uma elevação na receita do imposto de renda, seja mediante revisão cuidadosa
dos incentivos existentes, seja mediante aumento da progressivídade nas faixas mais elevadas de renda, evítandose, pois, o alargamento da carga tributária sobre a classe
mêdia. NO Campo do comércio exterior, examina-se a possibilidade da criação de um fundo a ser alimentado com parte do imposto de importação e do ICM arrecadado nas
importações. Esse fundo seria distribuído aos Estados e
Municfpios na razãO direta de seu esforço de estímulo às
exportações, compensando-os pela perda dec_orrente das
isenções de ICM nãs vendas ao exterior.
Com tOdas essas medidas, se estaría .il.lcançando não
apenas os objetivos--aqui mencionados, mas também o de
obter uma redução na participação dos impostos indiretos na receita pública, aumentando a progressividade do
Sistema Tributário Nacional.
Essas são, em geral, as premissas e idéias-que presidem.
os trabalhos da Comissão.
Ao concluir, desejo agradecer a oportunidade de expor o assunto a este seleto grupo, congratulando-me com
o Conselho Económico e Social da CNI pela decisão de
estudar tão importante tema para a vida nacional.
Mui to obrigado.

RESUMO
Palestra de Mailson Ferreira da Nóbrega, Coordenador de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda,
e membro do grupo de trabalho encarregado da elaboração da Proposta de Reforma Tributária, hoje em estudo no País, proferida no Conselho de Politica Econômica e Social da Confede~ação Nacional da Indústria, na
cidade do Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 1982.
Em sua exposição, o conferencista traçou um perfil do
_Sj~tema Tributário Brasileiro, mostrando suas deficiências, indentificando seus pontos_ de estrangulamentos em
face da atual conjuntura econômica do País e apontando
as soluções que julga convenientes.

SUMMARY
This speech was held in the Politicai, Economical and
Social Board of the National Industry Confe;deration,
Rio de Janeiro, october 19, 1982, by Mai!son Ferreira da
Nóbrega, a member ofthe Work Group in charge ofthe
elaboration of the Proposal to the Tributary Reform to
be introduced in the country.
ln hís coilference the speaker described a pro file of the
Brazilian Taxation System, pointing out its deficiencies,
identifyng its crucial aspects due to the economic situation ofthe country as well as indicating proper solutions.

RESUMf:
Disco_urs de Mailson Ferreira da Nóbrega, Coordinateur Des Affaires Economiques du Ministere des FinanceS, et inc!nbre du Groupe de Travai! chargê l'elaboration
de la propos~tio de réforme fiscale aujourd'hui à I'étude
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dans le pays, prononcé au Cansei! de Politique Economique et Sociale da la Confédération Nationale de I' Industrie, à Rio de Janeiro lC 19 Octubrc 1982.

Dans son exposé, te conférencier a tracé um profil du

Systeme Fiscal Brésilien, en n10ritrant ses insuffisances,
en identifiant seS points d'étnin-81ement et en indiquant
les solutions qu'il jug:e appropriêes.

O SR. PRESIDENTE(Milton Cabral) - Nada mais
havendo a tratar, ~ou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária _de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
I
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câma-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~' 49, de 198) (aPresentado pela Comissão de Ecoriomia
-como conclusão de seu Parecer n9 449, de 1983), que au---toriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em Cr$
75..584.815,00 (seierita e cinCo milhões, quinhentos e qua·
renta e oito mil e oitocentos e quinze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERE~ sob n9 450, de 1983, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Está encerrada a sessão.
·
(Levanta-S_e a

se~ào

às 18 h.orll.!l e 35 minutos.)

ra n~> 35 de 1979 (n9J.657 /75, na casa de origem), que au-

toriza o Governo Federal a instituir a Fundação Universidade Federal de Campina Grande e dá outas providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'S 909 e 910, de
1981, das Comiss_ões:
de Educação e Cultura;e
de Finançll.!l.
2

Votação, em turno úniCo, do Piojito de Lei da Câmara n9 9, de 1981 (n9 2.031/79, na casa de origem), que
acrescenta inciso ao arL649 do Código de Processo Civil, para tornar impenhorável o imóvel hipotecado ao
Sistema Fin-ãilCeiro da Ha-bii:ição, tendo
Pareceres, sob n9s 196, de 1981, e 74, de 1983, da Comissão
-de Constituiçilo e Justiça, l~' pronunciamento: favorável, nos termos do substitutivo que oferece; 21' prommciamento: favorável ao substitutivo de plenário.
3

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 I 13, de 1981 (09160(79, nã casa de origem); queautoriza o Poder Executivo a devolver troféus de guerra
à República do Paraguai, tendo
PARECERES F AV ORÁ VEIS, sob n•s 1.357 e 1.358,
de 1981, das Comissões
- de Relações Exteriores;e
- de Educaçio e Cultura.
4

Discussão, em turno únicO, do Piojeto de ResoluÇão
nço 83, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economía
como conclusão de seu Parecer n'l' 267, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Porã (M S) a elevarem CrS 23.ooo.ooo;oo (Vinte e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 268 e 269, de 1982, das Comfs~
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com vOto vcincido do s-enador Diiceu Car~
doso; e
-de Municípios, favorável.
5
DiscUssão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução
nt> 48, de 1983 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n9 447, de 1983), que autoriza o Governo do _Estado da Paraíba a contratar operação de empréstimo externo no valor de DM
10.000.-000,00 (dez milhões de marcos alemães), destinado ao programa .. Pequena Irrigação a Nível de Proprie.
dade", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 448, de 1983, da
Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRifJUE SANTILLO NA SESSÃO DE
J9(J(83 E \lUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso.) ......, Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Vou, rapidamente, abordar um problema que está a
afetar muito seriamente a sociedade, eu diria mesmo,
tem-se constituído, no momento, numa das grandes
preocupaÇõeS âa farhília brasileira. Trata-se da expectativa de reajuste das prestações das casas financiidas pelo
Sistema FinanCeiro da Habitação, pelo BNH. Ontem, o
Sr. Ministro Mário Andreazza anunciou à Nação as medidas que seu Ministério autorizou o BNH a tomar, se·
gundo el_e, no sentido de suavizar esses reajustes. Eu diria
mesmo, no caso, tratou-se de um azeitamento da guilhotina, para que ela cortasse de forma mais suave as goelas
brasileiras. Porque, na verdade, Sr. Presidente, o que diz
o Ministro ê o seguinte:

Os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação podem optar por um reajuste de 98% em suas
prestações em julho, desde que aceitem aumentos
semestrais daqui para frente.
Quem quiser continuar com o reajuste anual poderá optar por um aumento em julho de 128% ou
por uma das seguintes fórmulas: 98% em julho mais
18,5% -em ·agosto; 98% eln fui ho mais 21,2 --em setembro: 98% em julho mais 24,7% em outubro; 98%
em julho mais 29% em novembro; 98% em julho
mais 34,6 em dezembro; 98% em julho mais 42,2%
em janeiro.
Claro que ninguém estâ pretendendo a falência do Sistema Financeiro da Habitação, claro que todos nós estamos atê torcendo para que ele se fortaleça ainda mais e
possa financiar mais a construção _civil, oferecendo
maiores oportunidades de empregos. Mas ê claro também que é preciso desta tribuna fazer algumas denúncias. E a primeira delas é de que o &fan-de fracasso do Sistema Nacional di Habitação não _é porque não pudesse
subsidiar, aqui e acolá, algumas prestações das famílias
brasileiras, mas porque, na verdade, propiciou, com sua
política, o enriquecimento nababesco de meia dúzia de
grupos ligados à construção civil e à captação de recursos pelas cadernetas de poupança. E o caso Delfin ê um
símbolo do que acabO de afirmar. Não é exceção é wn
símbolo que representa quase regra, pelo menos.
Sempre estive- aqui, Sr. Presidente, para, com veemência, postar-me erguido na defesa dos trabalhadores bra·
si!eiros menos aquinhoados, aqueles milhões de trabaIhadoies a reCeberam menos de três salários mínimos por
mês. Mas, é claro também que preciso estar aqui para
defender os interesses, eu diria atê mais imediatos, da
classe_ média brasileira esmagada, desesperançada, Sr.
Presidente.
'~
Afirn1ou ontem ç; Ministro que essa proposta nãO traria nenhum problemas para os assalar_i_ados brasileiros
porque, segundo ele, os assalariados brasileiros tiveram
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aumentos salariais até confortáveis - ê isso mesmo ..atê confortáveis aumentos salariais", segundo o Sr. Ministro do Interior, o senhor presidenciável Ministro do
Interior, é bom que se_ diga.
Disse o Ministro que os salários das pessoas que ganham até 15 salários ni-ínimos cresceram em níveis muito
superiores a 100% e os salários dos que ganham mais de
20 salários cresceram muito mais de 99% ...
O Sr. Humberto Lucena nários públicos ...

Que o digam os funcio-

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Aí ele pergunta:
"como se_espera que as prestações da casa própria, corrigidas com base na variação da U PC, cresçam um_julho
pr6ximó acima de 120%"? Como Se estivesse numa defesa de presidenciàvel, meu nobre Lfder, aquela defesa de
presidencíável da população brasileira.
Na verdade isso não ocorreu, e nem precisaria dizer
aqui, demonstrando numericamente, estatisticamente,
que isto se trata de uma falácia, isto não é verdade. A
dasse média brasileira, sobretudo a classe média acima
de 7 salários mfnimos, está na mesma situação -dos fun~
cionários públicos a que V. Ex,, nobre Líder, acaba de
fazer referência: numa defasagem salarial, num achatamento salarial de fazer pena, de não permitir outra coisa
que não o corte gradual, paulatino, quase diário, de alimentos nobres e importantes -em sll"a niésa.
Já não se trata mais de cortar a butique, ou a loja de
calçados, ou o carro, ou as viagens de fim de semana, as
férias de_ final de ano; não se trata disso; já se trata de
cortar mesmo alimentos da mesa diária, porque a política salarial deste Governo é tendenciosa, Sr~ Presidente,
porque ela tende a fazer mais uma vez com que os assalariados paguem o preço da crise. f: esse o problema. Há
dois dias sentado ao lado de V. Ex•, ouvi um companhei~
ro de v. Ex•, de seu Partido, daquela tribuna dizer que a
crise estava aí, que era claro que era preciso combater a
inflação, mas que nenhum Senador da Oposição dizia
que era preciso achatar os salários para combater a inflação, que era preciso isso e mais aquilo, numa posição
clara de carâter político, não numa posição de caráter
técnico mas de caráter político, numa posição clara de
que a posição dele era de fazer com que os assalariados
pagassem mais uma vez pelo õnus da crise, como pagaram nã década de 60 os assalariados, os assalariados pagaram pela crise na década de 60. A Hás, é bom que se diga, sob a batuta desse mesmo parlamentar do PDS que
ali esteve para fazer a mesma pergunta.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• me permite?
·O SR. HENRIQUESANTILLO -Ouço V. Ex• com
imenso prazer.
O Sr. Rumberto Lucena - V. Ex' faz muito bem em
falar em cima de um fato, e de um fato da maior gravidade para a sociedade brasileira, sobretudo para as suas ca·
madas mais pobres, mais sofridas, qual seja o aumento
vertiginoso das prestações da casa própria devidas aos
agentes financeiros do Sistema Financeiro da Habitação.
Nesse sentido, estou elaborando um projeto de lei, que
vou encaminhar à Casa, possivelmente na próxima semana, desvinculando, correção do aluguel e da prestação
da casa própria delinitiYamente das ORTNs, para deixála vinculada ao Indice Nacional de Preços ao Consumi·
dor, apesar de que está sendo, - como V. Ex• sabe, é
público e notórlo, a imprensa toda tem divulgado amplamente,- manipulado pelo IBGE, o que resultou até na
demissão de um dos seus di retores. Mas, ali naquela proposição, _quanto às prestações da casa própria, estou justamente procurando estabelecer uma escala: quem ganha
até um salário mínimo, cj:üem ganha de dois a três salários mínimos e quem ganha acima de três salários mfnimps, _E_n,tão, cada prestamista, de acordo com essa esca.
la, terá um reajuste, em razão da variação do INPC, de
20, de 50 ou no máximo de 80%, para jUstamente ade~
quar a política habitacional brasileira a um objetivo de
ordem social, porque acho que o BNH teria sido criado
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com essa finalidade, do contrário não teria nenhum sentido a sua existência no arcabouço administrativo do
País. Por outro lado, nobre Senador Henrique Santillo,
aplaudindo as palavras de V. Ex•, que fala pelo nosso
Partido, desejo tambêm anunciar que a nossa Bancada
tomou a iniciativa de apresentar à Mesa e, o fará pores~
tes dias, um requerime-ntO-ae -constituição de uma Cámissão Parlamentar de Inquérito, destinadajustamci:rite-a -descer ao âmago da questão, a aprofundar ao máximo
no Sistema Financeiro da Habitação atentar para essa
questão relacionada com a correção ·cto Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, porque sempre se alega que
não é possível descer a correção das prestações para não
prejudicar os trabalhadores, mas o fato ê que o BNH
tem dinheiro para outras coisas, inclusive para fazer empréstimos que não- têm rriais a ver com a casa própria.
Também é preciso que se descubra -uma maneira de dar
realmente aos financiamentos destinados à casa própriã.
um cunho eminentemente social. Meus parabéns a V.
Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO Ex_•

Agradeço a V.

O Sr. José lgnácio- Permite V. Ex• um aparte1
O Sr. Virg.1io Távora -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouvirei inicialmente o nobre Senador José Ignãcio depois V, Ex~ Senador Virgílio Távora.
O Sr. José lgnâcio- Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex•, sempre amgente, revela com esse pronunciamento, na fumaça do tiro, a preocupação que tem
com o bom exercício do seu mandato. Nós da Oposição
estamos sempre preocupados em não sermos acusados
de viver tentando tírar ãgua da banheira ao invés de 'fichar a torneira. A verdade é que todos esses fatos que
ocorrem no País - e temos aluado em alguns deles no
varejo - decorrem de um modelo econômico absolutamente perverso, produzindo todos os efeitos deletérios,
principalmente sobre a- massa trabalhadora e, agora,
sobre a classe média, modelo esse que não é mudado. Os
técnicos do Poder Executivo, permanentemente, nos
acusam de românticos, de buscarmos tirar ãgua da banheira, quando deveríamos procurar fechar a torneira. A
torneira se fecharia revertendo o modelo econômico,
criando espaços para um mercado nosso, ampliando a
particípação do trabafhador na renda nacional, produzindo as condições para que um mercado nosso se erga.
Eu até saúdo, nesta oportunidade, o Senador Marco
Maciel que, em seu discurso, praticamente teceu loas à
reversão do modelo económico brasileiro, V. Ex~ enfoca
com muita oportunidade as preocupações que afligem a
classe média, essa classe que compra o seu primeiro carrinho, o seu fusquinha, o seu corcel, e não dorme até de
manhã para poder dirigi-to; essa classe média preocupada com o seu lotinho, com o seu apartamentozinho,
quando c-onseguia comprá-lo; essa classe mêdia que hoje
vê seus valores cambiantes, tremeluzindo, sem saber
como criar um filho, sem -silber como vai enfrentar a crise que se abate sobre todo o País, principalmente sobre
ela. Lamento profundamente que esses fatos surjam a
cada dia, como conseqüência da perversidade do rii.odelo
econômíco. Saúdo a V. Ex• pela preocupação que revela
neste varejo de incursões que V, Ex~ tem tido, aparentemente vergastando _efeitos, mas realmente jogandO lUZ
sobre eles para que as autoridades responsáveis pelo
tema deste País se preocupem com a causa disso tudo,
com a produção desses efeitos, e fechem a torneira para
que nós não precisemos viver tentando tirar âgua da banheira.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço imensamente a V. Ex~
Ninguém desconhece que as causas internacionais estão aí a condicionar a crise no terceiro mundo, a crise no
Brasil, mas tambêm ninguém pode desconhecer que te-

mos causas internaS, erroS dos quais este Governo precisaria penitenciar-se, erros sobre os quais o Presidente da
República precisariã fazer um mea culpa, como homem
do sistema, erros que ajudam a levar o País a esta situação _difícil em que ele_ se encontra. Ninguém desConhece também que não adianta chover no molhado, chorar sohre_o leite derramado ...,.... a crise estã aí, violenta, a
Saída vai ser política, tem de ser política, a saída tem de
ser pela negociação política, e toda a sociedade brasileira
vai ter de pagar para que ela seja superada. Agora, a essas alturas, muito mais importante do que chorar pelo
leite derramado, é saber, é ter consciência de que infelizmente este Governo, mais uma- vez, pretende cobrar um
preço extremamente alto aos assalariados. brasileiros.
O Decreto n9 2.012 é o retr:ito fiel dessa posição; e defifle o -pÚfil, em filigranas, -dCSSê' poSiciOnamento. Os
próprios Ministros da ârea económiCa, sobretudo, não
têm mais ocultado as suas posições. Hã poucos dias, li
uma declaração do Ministro Ernane Galvêas, logo após
a sua vinda ao Senado. Nessa declaração, o Sr. Ministro
disse textualmente:" "Temos de combater a inflação'',
Concordamos, só que não vemos nenhuma atitude deste
Governo nesse combate; concordamos plenamente com
o discurso, ...Temos de combater a inflação". E continuou o Sr~ Ministro;. "'para combatê-la, só há um modo:
reduzir a massa de salários, reajustando~os não pela inflação passada, mas pela expectativa de inflação futura,
que deve ser menor". Assim afirmou o Sr. Ministro da
Fazenda. No entanto, o Sr. Ministro do Interior trabalha em cima de uma expectativa inflacionãria de 128%,
nos últimos 12 meses, em julho próximo, e estabelece
índices de correção que vão aos estrondosos 42,5% no segundo semestre de 1983. Então, não dá para aceitar a
politica dOs dois pesos e duas medidas. É claro que compreeildenlos a tentativa do Governo; sabemos por que o
Governo está fazendo isso; o que não dã é aceitar a política dos dois pesos e duãs niedidas.
O Sr. Virg:nio Távora -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não se pode tabelar juros, porque o próprio Governo reconhece que precisa endossar os seus papéis; que precisa pagar juros elevados, para ter competitividade; que só com a redução
do déficit, pbrque não não dã para aumentar os impostos; que não dâ para taxar o capital porque já anda muito taxado, e que é preciso reduzir os déficits para, depois,
os juros baixarem. Antes, era a maxidesvalorização; era
preciso fazê-la, para que os juros caíssem. Agoara, é preciso reduzir os déficits. Não dá para tabelar os juros, não
se pode meter mais impostos em cima dos banqueiros,
mas dá para tabelar os salários e para o Ministro lutar
para que esses salários se tabelem, a índices bem abaixo
do aumento do custo de vida. Isto é inaceitável.
~claro que se vai ter que pagar pelo processo de negociação, é claro que nós vamos ter que partir para um processo de negociação, toda a sociedade brasileira. O Congresso Nacional vai ter que desempenhar um papel importante nesse processo de negociação, para que possamos· sair dessa crise. A solução_ não serâ têcnica. Não
adianta Ministro algum vir aqui esbanjar o seu economês, porque a solução não estará aí. A solução é política,
há de ser política, com todos os setores sociais envolvidos, adotando o seu peso para esta negociação, para
sairmos desta situação. É claro que o Congresso Nacional vai ter que ser o palco dessas negociações.
Ouço V. Ex• com imenso prazer. Desculpe-me ter demorado um pouco.
O Sr. Virgílio Távora - E quase que a intervenção
perdeu grande parte da valia, porque just1;1mente de imediato é que teria algum sentido o desalinhavado das palavras que iríamos proferir.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• me desculpe mais uma vez.
O Sr. Virgílio Távora- Inicialmente, eminente Senador, queria dizer a V. Ex~, só por telepatia, porquejã ha-
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via solicitado ao presidente da Casa, para, como Líder,
falar justamente sobre este assunto.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Coincidência notável.
O Sr. Virgílio Távora- Vãrias das considerações faremos quando nos pronunciarmos. Mas quero dizer, de
uma vez por sempre, a V, Ex•- aí a nobre Oposição po- deria até contribuir cum suas valiosas sugestões- é que
ninguém pode fugir da realidade, e a realidade é que o
nosso Sistema_Financeiro da Habitação é baseado na
poupança forçada e na poupança voluntária - uma e
outra intimamente ligadas. Isto dizemos, aqui não há segr-edo nenhum, é do conhecimento de todos a correção
monetária. Só isto. o ideal seria que o Banco Nacional
da Habitação, com seus agentes financeiros todos, pudesse ter anualmente correções, e-isto já o faz para aquelas categorias que estão enquadradas no PRO MORAR,
muitíssimo abaixo do reajuste que a correção monetária
impõe. Sucede apenas que aí a contribuição que a nobre
OpoSição Poderá dar, também pelos seus técnicos,
desculpe-nos, não temos tanto desapreço pelos técnicoS
como V, Ex•, mas entendemos que o técnico. optada a
política, é que é o ideal. -

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Se V. Ex• me permite até gostaria di!: fazer um reparo antes que concluísse
o seu aparte. O meu apreço aos têcnicos é tão grande
que...
O Sr. Virgílio Távora,___ Mas aí diz V, Ex• debochativamente que não há ';,.ein solução para isto.

O SR. HENRIQUE.SANTILLO- Claro, Ex• V. Ex•
não é um Cãrtesiano? Em sendo um carteSiano, não tem
o direito de fazer este raciocínio.
O Sr. Virgílio TáVora- Bem, não venha de V. Ex~.
Continuo com o aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO com imenso prazer.

Perfeitamente,

-0 Sr. Virgílio Távora- Então, o cerne da questão que
procurou ser atacado, fazendo parte das aplicações do
sistema financeiro de moradia de alto valor, para que Pudesse ser cobrada remuneração desse capital que permitisse aquelas moradias de mais baixo valor serem cobradas menos do que a correção monetária, oU: em valor
bem menos do que a correção monetária quando se reajusta, não é suficiente- todos sabemos. Então, está convidada a nobre Oposição, através, permita-nos repetir,
de suas assessorias técnicas, para dar uma outra sugestão
de apoio financeiio aos SiStema Fiflanceiro da Habitação que não seja o da poupança forçada ou voluntária,
nos termos em que hoje se realiza, Esta é que é a grande e
ínelutâvel verdade. Daí temos que partir para adiante,
Quanto ao que V, Ex• disse- e não nos vamos alongar
no aparte- vamos procurar mostrar que a solução encontrada pelo Ministro Andreazza, pelo Presidente do
Banco Nacional da Habitação e demais auxiliares para a
atual crise pode não ser a solução perfeita, porque nada
no mundo existe de perfeito, mas dentro da conjuntura
estamos à vontade para discutir com V, Ex~s uma solução racional para o caso- não temos a menor dúvida.
Seremos os primeiros a transmitir ao Poder Executivo,
às autoridades competentes, endossando-a, se realmente
convictos estivermos da certeza da justeza dessa solução.
O resto díremos no próximo pronunciamento que faremos. Desculpe-nos o alongado do aparte,
O SR. HENRIQUE SANTILLO- É sempre um prazer, uma honra ouvi~ lo, eminente Senador Virgílio Távora, e submeter-nos às suas luzes.
A questão que V. Ex~ levanta me parece correta. Claro. Informei que à Oposição não interessa, de forma alguma, bem como à sociedade, que o Sistema Financeiro
da Habitação seja arrebentado. De forma alguma. Há,
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no entanto, uma situação que diria especialíssima: ninguém nega que o País estâ vivendo uma situação especiaUssima. Aliás, estamos todos torcendo para que a situação seja realmente especialíssima, caso contrário, nos
arrebentaremos, a todos, amanhã.
Partindo do princípio - que nos regozija - de que a

situação é especialíssima, então essa situação necessitaria
de remédios especiais. Não tenho dúvida de que o remédio que existe é a alteração do modelo.

Há algumas coisas que podem constituir o ponto de
unanimidade, de consenso, de busca de soluções consensuais. Aliás; -é nesta esteira que se dão ás negociações
políticas. Também ninguém está aqui imaginando que
vamos razer negociações políticas para impor todos os
nossos pontos de vista, todas as nossas soluções. Claro
que não. Uma das propostas é do Senador Humberto
Lucena. S. Ex.' acaba de expor uma proposta, que vai
traduzi-la num projeto de lei. Outra é que, sendo uma situação especialíssima, é ~preciso que haja um processo
qualquer, e aí - não sou técnico coisa alguma mas,
como político, vejo isto, sintO isso- é preciso que haja
um processo qualquer que promova a reversão das expectativas ínflacionãrias. Não dá para -impor, não dã
para continuar pensando em inflação de 128% ao ano, de
130% ao ano. Não dá. Politicamente- não sei, não entendo patavina de economia em ui to menos de eConomês
- como político tenho que ter alguma sensibilidade, e
sei que é preciso que se-invente, cOm urgência, qualquer
coisa para que se reverta esta expectativa. No caso em eSpêcie, sobretudo, era preciso que o Governo tivesse a
sensibilidade necessária parã-qU.e eSSes re"ajustes não fossem de 128%. O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com
imenso prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Henrique
Santillo, sabe V. Ex' que no setor de habitação, sobretudo de habitação de casa própria para as camadas mais
carentes da sociedade - e ai estão inclriídos, -no caso do
Brasil, todos aqueles que compõem a classe média para
baixo- sempre em todas as democracias do mundo voltadas para os interesses reais da população é setor subsidiado. Há de dizer o nobre Senador Virgí1io Távora que
estamos numa tal situação inflacionária que não ê mais
possível se pensar em subsídio, porque, pelo contrário, o
que se quer agora é cortar subsídios- o subsídio do petróleo, do trigo, e até dos juros dos empréstimos agropecuãrios.
O SR. HENRIQUE SANTILLO certa forma, a Oposição concorda.
O Sr. Virgílio Távora -
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Com o que, de

Está melhorando!

O SR-. HENRIQUE SANTILLO_- Isto -sempre foi
dito pela Oposição. V. Ex' ê que não estava aqui antes.
O Sr. Humberto Lucena- O fato ê que poderemos fazer um esforço de imaginação criadora parã descobrir recursos fiscais que possam justamente custear esses subsídios à habitação de certas faixas mais pobres da população.
O Sr. Virgflio Távora- Então,_ V. EX~ já vê que é uma
contribuição a ser dada. Não é nenhuma i::asca de banana que estamos jogando. Já está apresentando uma contribuição. Recursos fiscaís significa: ·aumeitto de tributos, porque os atuais jã nã0Co5"reitl as despesas e os custos.
O Sr. Humberto Lucena- Perfeito. Mas aumento-de
tributos recaindo sobre quem? Sobre quem não paga
quase tributo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sobretudo tributos diretos.

O Sr. Humberto Lucena- So_~re a_ c~~sse Ijça, aumentando o lmP~sto de renda ~sobre os -ganhos de capital, e
não sacrificando os assalariados; taxando, se possível,
escorchantemente os altíssimos lucros dos bancos, que
estão aí ganhando uma fábula e cobrando juros altíssimosA__ _Então, temo~ onde clescobrir rççurs~s, recursos fiscais para subsidiã.r o Sistema Fin~n~iro da HabitaÇão,
de forma que ele possa minorar a dificílima situação da
classe mêdia e da classe trabalhad_ora brasileira, face a
esses reajustes imensos da prestação da casa própria.
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verificar se a- solução d"ada por V. Ex• cobriria esse gap.
Seria um crime derrubar o atual Sistema Financeiro da
~ª_bitação, não só pelo que de economia sobre ele está
montado, mas pelo desamparo que se daria às classes
mais necessitadas, que; a 11-ão ser por intermédio desse
Sistema, têm capacidade, têm meios e possibilidade de
adquirir a sua moradia. Como vê- V. Ex•. 1 examinamos o
problema sem paixão.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu acho que V.
u~ raciocínio frio, sem paixão, que ~
correto. Nós também estamos procurando fazer esse raciocínio frio.
Ex.f- está fazendo

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Estou inteiramente de acordo com V, Ex~. nobre Senador I:Iumberto Lucena. Inclusive diria maís; que dada a emergência em que
nós vivemos, dã:dos os índices inflacionãri_os elevadíssimos, que é um· dos sinais da crise, é a temperatUra da crise, dada essa situação de emergência, é um motivo a mais
para que as coisas se fizessem de conformidade como V.
Ex' acaba de expor.
E depois tem outra coisa: se nós fôssemos rãciodnar
de forma cartesiana em cima das premissas do modelo, é
claro que não haverá negociação política, porque, cartesiatiãrilente, em cima das premissas que o lnodelo assen.. tau, coni e1aS não concordamos. E é claro que o raciocínio a partir daí, passa a ser claro. Acontece que as premissas ê que devem ser discutidas, não o raciocínio, não
a forma, nâo o mêtodo de pensame-nto.
As premis~as sobre as quais se assenta o nosso raciocinio, o nosso pensamento, a nossa·tógica é que devem ser
discutidas.
Neste caso1 ê claro, a primeira coí~a que brota na nossa mente, na nossa consciêõ.cía, seria- a de achai.ãr os salários, porque ê a forma mais.fãcil, mais cómoda de se
pagar a crise, ou seja, fazer os assalariados pagarCm a
crise. Eles jã pagaram durante tantas vezes, por que não
poderão pagar mais uma vez?
O Sr. Virgflio Távora- Isso ê muito bonito de se dizer, mas nãO é issO que está se-fazendo. Varnos então voltar à realidade, Até agora foi apresentado um fato: o Sistema financeiro da Habitação é baseado justamente
numa poupança. forçada e voluntária. Essa poupança é
corrigida de acordo com a correção monetária, não há
dúvida alguma a respeito.

O Sr. Virgílio Távora- O de V. Ex• é eloqUente e certo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - A verdade é a seguinte: isso pode ter passado despercebido a Désca.rtes
mas, inevitavelmente ...
O Sr. Virgnio Távora - Dá-me a impressão que V.
Ex' não conhece Dêscartes.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• sabe que
as emoções são ingredientes indispensáveis da ativídade
e do pensamento humanos. A verdade é que, diante de
um problema tão cruciante quanto esse, inevitavelmente,
as emoções também têm a sua dose de efeito sobre o posicionamento meu e o de V. Ex• ...
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, não me
julgue uma barra de gelo, não.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - ainda que a sua
aparência seja de maior frieza do que a minha.
A verdade, Sr. Presidente, é: que eu coloco uma ques-tão de ordem política: partindo das premissas que estão
aí sobre a mesa, o racioCínio é correto. Eu coloco uma
questão de ordem política, mais uma vez, eminente
Líder: é a questão da necessidade de a essa altura
estabelecer-se algumas reformas que possam reverter a
expectativa -inflacionária. E um dos instrumentos, sem
sombra de dúvida, pela potência, pelo poderio que concentra, é o do Sistema Financeiro da Habitação.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O seu racio~ínio é
Cartesiano, sob esse aspecto.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte?

O Sr. Virgílio Táv~ra -.:.._ Mas não é isso o que existe?
Ninguém pode duvidar disto.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ouvirei, inicialmente~ o nosso Líder Humberto Lucena, para, em seguida ouvir V. Ex', Senado! Mário Maia.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Claro!

O Sr. Virgílio Távora- O ilustre Senador Humberto
Lucena desculpe a brincadeira- do alto da sua sabedoria POHtica, doutrina que obtindo-se recursos fiscais
oriundos de _uma taxação forte soóre os ganhos de capi- ·
tal e1_talvez, sobre os acréscimos_ patrimoniais, ter-se-ia
recursos suficientes para cobrir as diferenças de_ caixa
existentes nesse sistema, desde que se adotasse outra maneira, bem mais suave, de se fazer as correções. Nobre
Senador, aí - desculpe-me - entra o raciocínio cartesiano: contra números não pode haver argumentos. Sabe
__ V. Ex' que junto com o Senador Roberto Saturnino, à época do meu primeiro mandato de Senador, com diferença apenas de detalhes, apresentamos projetas criando
·--impostos sobre ganhos de capital e sobre esses acréscimos patrimoniais. Portanto, somos insuspeito para dizer
que somos a favor da cri~ção desses impostos. Mas os
câlculos que então foram feitos, não conhecemos os câlculos atuais, reconhecemos, isso é fácil de se ver, infeliz- mente ajudavam bastante ao orçamento fiscal, para
transferir ~o orçamento monetário parcelas maiores, de
maneira a permitir uma menor apelação ao mercado de
capitais. Mas, infelizmente, ficava I/5, 1/6 daquelas nossas necessidade&.. Ótima sugestão de V. &•s, que têm
uma assessoria têcnica. Nat1,1ralmente, a nobre Oposição
naquela época Montara a possuía - terá facilidade de

O Sr. Mário Maia -

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Humberto Lucena -Só para dar o último aparte a V. Ex•, congratulando-me com o nobre líder Virgílio
Távora, pela anuência à idéia que aqui expus. Vejo que
S. Ex.~ coincide inteiramente com o nosso ponto de vista
quanto à solução adequada para o problema.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ele apenas disse
que talvez seja insuficiente. _t uma questão de se estudar.
O Sr. Humberto Lucena- Mas aí é que está o problema final que eu quero colocar, já que nós, durante essa
discussão, chegamos pelo menos a uma luz. ~ que pela
atual Carta outorgada pelos MinistroS militares, que aí
está em vigor, a iniciativa de leis que aumentam os tributos, sabe o nobre Senador Virgílio Távora, ê exclusiva do
Poder Executivo. Então, não nos cabe fazer essa avaliação, essa projeção no decurso do tempo. Quem tem
que fazer isso, se aceitar a idéia, agora jâ apoiada pelo
nobre Senador Virgílio Távora, é o prórpio Governo.
O Sr. Virgílio Távora- Aceito a idéia, desde que válida. Os senhores mostram as projeções, se vai resolver o
problema, e, não tenham a menor dúvida, acataremos,
corrw- o fizemos na Legislatura anterior; fizemos isso
vãriâ"S vezes. A testemunha maior é o Senador Roberto
Saturnino:
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O Sr. Humberto Lucena - Mas quem dispõe de melhores mecanismos para fazer a avaliação, fazer essas
projeções é o próprio Poder ExecutiVo, através do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, etc~ etc.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex• faz uma proposta,
apresenta uma idéia e não dâ os argumentos, as bases
para mostrar que a idéia é vãlida? Em que pais riOS-estamos?
O Sr. Humberto Lucena aprofundar neste estudo.
O Sr. Virgílio Távora -

levar ao Executivo

Nós poderemos até nos

Nós nos comprometemos a

a proposta de V.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira
razão, eminente Senador Humberto Lucena. ~ verdade
mesmo, este Governo tem dado demonstrações .inequívocas de estar sempre ao l?do dos ricos, do~ poderosos ...
O Sr. Virgílio Távora- Não apoiado!

O SR. HENRIQUE SANTILLO --Infelizmente, o
PDS tem um programa e não consegue impô-lo ao Governo.
Já considero um passo importante o fato do eminente
Líder do PDS concordar com a idéia central, com a proposta central, de que os-ganhos de capital, os acréscimos
de patrimônio devem ser taxados,.

Ex'.

O Sr. Humberto Lucena- O problema é outro nobre
Senador se V. Ex', com a sUa responsabilidade de Líder,

O Sr. Virgílio Távora- Concordar! Mas, muito antes
de V. Ex• chegar a esta Casa nósjâ nos batíamos por isso.-..

já até apresentou projêto -nesse sentido; embára ...
O ~r. -Virgílio Távora - Não apreséntamos projeto
sobre ganhos de capital e sobre acréscimos patrimoniais,
como uma maneira de aumentar o fluxo de caixa do
orçamento flScal, a fim de permitir tra:nSferêncías -maíores para o orçamento financeiro, ã. firi:t de cobrir, à êpocam, o grande déficit existente no mesmo.
O Sr. Humberto Lucena - Mas se V. Ex• apresentou
esses projetas na êpoca, que eram inconstitUdoriãis ...
O Sr. Virgmo Távora - Então, V.
do Senado ...

Ex~

veJa aí os anais

O Sr. Humberto Lucena- Então, se V. Ex~ ê Líder do
Governo e apOia a idéia, por que não patrociona, junto
ao Senhor Presidente da República, ao Sr. Ministro do
Planejamento, ao Ministro dã Fazenda, que o -própriO
Executivo se aprOfunde no assunto?
O Sr. Virgílio Távora- A idéia que eu tive foi para
outro fim. Para este fim, são V. Ex•s. que têm a idéia~·O Sr. Humberto Lucena -

... mas por quê?

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex•s. é que tiveram·ã.-idéiã.,
são o pai da idéia. Podemos ser padrinho da idéia, mas
os pais são V. Ex•s.
O Sr. Humberto Lucena- Pelo menos, V. Ex• seja o
padrinho ...

O Sr. Virg"ílio Távora- ...~não recuSe urri filho pUtativo ...
O Sr. Humberto Lucena- ... que seja, V. Ex' o padrinho porque o fato é o seguinte: o difícil é convencer eSte
Governo que aí está que prívilegia os ricos~ dentro de um
modelo ...
O Sr. Virgílio TáVora -

Nã-o apoiado!

O Sr. Humberto Lucena- Ora, nobre Senador! PreviIegia os poderosos, os banqueiros, as multinacionais.
Comecemos a agravar essa gente, ein benefícios da grande massa trabalhadora brasileira: Esse é qui é o problema, nobre Senador,
O Sr. Virgílio Távora- Com licença do nobre Senador Hélio Guelras que não está presente, são conceitos
meramente opinativos, baseados na importância justamente de quem os pronunica.
O Sr. Humberto Lucena - Não são opinativos, é a
verdade, tanto que V. Ex•, Líder do Governo, aceita a
idéia, mas não tem fOrça para fazer a idéia vingar. dentro
do Executivo. Por quê? Onde estão as barreiras?
O Sr. Virgílio Távora Mais uma vez, V. Ex• veja as bases financeiras da idéia, que vamos sei o padrinho da
mesma.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu só. lamento,
-então, que V. Ex• não tenha conseguido do Governo,
que apóia, a aprovação para essa idéia, nessa luta tão
longa, mas tão longa, no tempo e no espaço. V. Ex• hâ de
me perdoar. Lamento profundamente que não tenha
tido V. Ex• apoio ...
O Sr. Virgílio Távol-a senta é acolhida ..

Nem toda idéia que se apre-

O SR. HENRIQUE SANTILLO - - e. eu que conheço tanto a força de seus argumentos.
O Sr. Mário Maia- Permite-me V. Ex• urri aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço o nobre Senador Mário Maia.
O Sr-_- Mário Maia - Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex• como médico, está tratando de assunto de
política e de economia. Naturalmente, política vê-se que
é da especialidade de V, Ex•, mas economia não é da nossa especialídade ...
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Por isso mesmo
que estou aqui como poHtico. Mas o nobre Líder ali é
economista.,
-

O Sr. Mário Maia - Por isso é _que eu me atrevo,
como médico também e, cirurgião, a entrar no campo
para ajudar a fazer ou tentar ajudar V. Ex• a fazer essa
difícil cirurgiÇt_sobre esse paciente, que é o País combalido nesta crise econômico-f}-nanceira em qUe estamos metidos. Confesso que entendemos muito pouco dã nossa
economia doméstica, quanto maís da economia do País.
Entretanto, como cidadão que no cotidiano usa o seu
trabalho e a resultante dos seus trabalhos, os honorários
--médicos e agora os proventos de parlamentar, para a
aquisição de bens e a sustentação pessoal e da família,
achamos realmente muito difícil a negociação neste emaranhado em que estamos, digamos assim, -de moedaS que
é um verdadeiro caos nacional. Quando compramos hoje
um objeto, não sabemos em que moeda estamos
- comprando-o. Existem a moeda das ORTNs, das UPCs,
o cruzeiro propriamente dito, o dólar, o dólar real, o
dólar paralelo, o eurodólar, o petrodólar, etc. Então,
este País precisava, eu acho, fazer uma cirurgia radical
nessas várias rnoedas e através de uma reforma, voltar ao
real. No meu tempo de criança, quando era o real a moeda, seus múltiplos e submúltiplos, mil reis, vintém, 400
réis, a coisa era mais fácil. Agora, confesso que entendo
müito menos o pr~o das coisas do que quando eu era
criança; porque entendia o preço das cOisas quando úã o
real, o mil-réis, o quinhentos réis, o quatrocentos réis.
Agora, não sei o preço das coisas, porque quando estou
comprando não sei se estou comprando em UPC, em
ORTNs ou em dólar. Então, acho que a grande reforma
que deve ser feita é com relação à moeda pois está havendo multiplicidade de moedas. Nós deveríamos fazer uma
reforma na moeda e adotar uma moeda só. Essa é a
grande cirurgia que devemos fazer, Em conseqüência

disso é que o Ministro do Interior, agora, está nessa dificuldade, está num beco sem saída. Estamos num verdadeiro beco sem saída com o problema do financiamento
da casa própria. Por que, vejam bem, só quero citar wna
d3s -alternativcis 3.preSintadas pelo Ministro, que é a
prorrogação do prazo; não quero apresentar as outras.
Isso traz uma situação singular, que"r dizer, a cada dificuldade, vai-se prorrogando o prazo para que o-mutuário possa pagar, todo mês, a mesma -quantia. Então,
isso, na prática, vai-se prolo-rigandO de tal forma que fica
infindável a liqUidação; nunca terminarã, porque vai rolando a dívida.
O Sr. Virgílio Távora- Nós não temos imortais ...

O Sr. Mário Maia - Então, ficã adaeternum. Desde
que o ,.;ujeifo não pode mais, faz-se urna reforma.
prolonga-se o prazo para que ele possa continuar pagando a mesma quantia, mensalmente. Então, é a ilusão da
casa própria, o cidadão que pensa, um dia, adquirir~ ter a
sua casa própria, na realidade, o que ele está pagando,
com esse sistema iníqUuo, errado- eu não sei onde está
o erro mas está-se percebendo que está errado - é um
aluguel, que ele fica pagando atê que morra. Não liqüida
a casa, mas fica pagando, no Sistema Finciri&"irO -de Habitação, um aluguel...
O Sr. Virgílio Távora- Quando morre, o imóvel fica
quitado.

O Sr. Mário Maia- Foi isso que eu quis dizer, nobre
Senador, é preciso morrer para quitar, para os herdeiros
ficarem assegurados. ~ a úníca maneira de o cidadão
quitar. Imaginem a que absurdos nós chegamos nobre
Senador, o cidadão adquiri a casa prótiria e ê preciso ·que
a família, os seus filhos, torçam para que ele morra para
que a prestação termine e a propriedade se torne realmente da família. Então, eu acho que nós precisamos é
fazer uma reforma em que a moeda seja unitária e, seja
entendida pelas crianças e pelos ec~n<?mistas do _t~p_o
Delfim Netto e outroS. Muitõ obrigado a V. Ex.', nObl-e
Senador, pela sua atenção.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira
razão. Como polftico, V. Ex• tem freqüêntes momentos
de _extrema lucidez nos seus pronunciamentos, aqui e,
neste momento, V. Ex• também demonstrou isso, porque
é isso mesmo a meu ver, o problema é político, não se
trata de um problema de economês, veja bem, não é
questão de técnicos; o nosSo Líder tentou confundir as
coisas, mas não se trata de dar uma solução técnica. Aos
técnicos, eu os admiro e muito, e muito. Mas não se trata
de um problema de técnica, se trata de um problema de
solução política. V. Ex• tem inteifa razão, quando todos
afirmam a necessidade de várias reformas, entre elas a
reforma do sistema financeiro do País, não é à toa, não
há de ser sem motivos. Isto é quase unanimidade hoje no
País, Só os banqueirÕs é que não a desejam; só os ban·
queiras e este Governo, que em grande parte representa
os interesses dos banqueíros.
Finalizaria, Sr. Presidente, mais uma- vez dizeridO que
o motivo principal desta minha vinda à tribuna foi de colocar esta questãÇ>, esta apreensão, esta angústia da classe média brasileira. Não é só em relação às prestações
das casas financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação. Não é, sobretudo, em relação à política salarial
adotada por este Governo, que, a par de esmagar, como
sempre esmagou, os trabalhadores menos aquinhoados,
hoje esmaga também toda a classe média, que vê a cada
mês reduzido o seu poder de compra, o seu poder aquisitivo, reduzindo drasticamente o seu padrão de vida a
cada dia, Isso tem causado uma angústia extremamente
grande. Ao mesmo tempo para dizer que estou de pleno
acordo, que a solução não há de ser uma solução impositiva. Não há de ser. Não poderá ser uma solução de hegemonia, mas de negociação política, surgida da negociação política, em que as partes, obviamente, tentem
transigir no momento difíciL Mas é claro que dessa ne-
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gociação têm que fazer parte os trabalhadores brasileiros, suas representações, tem que fazer parte o Congresso Nacional, como representante da sociedade...
O Sr. Mário Maia -

V, Ex• me permite um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO - ... como iri:stituição representativa da sociedade brasileira.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, Srs: Senadores, não
se admitir, mais uma vez, que os assalariados paguem
todo o ónus da superação da crise. Não se trata de ficar
chorando, indefinidamente, sobre o leite derramado. :t:
claro que é preciso se debruçar, também, sobre as causas
da crise e até sobre alguns fatores responsâveis pela crise.
E claro, ao mesmo tempo, não se chorar, indefinidamente , sobre o leite derramado. O que é preciso ê buscar o
futuro, olhar -para a frente ·e sãber que-a solução é políti-ca e que, portanto, o raciocíniO- cartesiano sobre as premissas falsas também é falso - passa a ser tão falso
quanto as premissas falaciosas.
Ouço o aparte de V. Ex•, com muito prazer, para concluir,_já que a Presidência adverte que o meu tempo está
esgotado.
O Sr. Mário Maia -Apenas para inserir no discurso
de V. Ex• um pensamento não meu, mas de um exMinistro da Fazenda, o Sr. Mimstro Karlos Rischbieter.
V. Ex.• falou nas classes assalariadas, em trabalhador, e
nós queríamos, aqui - porque acho muito oportuno inserir o_ pensamento de um homem que era do Governo,
que foi Ministro -dã FãZeiida do sistema, até hú bem pouco tempo. O pensamente de S._ Ex• está expresso no Correio Brasiliense de ontem e diz:

Rio- O ex-Ministro da Fazenda, Karlos Rischbieter, ex.ternou ontem, na Confederação- Naciõ-Oal
da Indústria (CNI), no Rio, sua PreocUpação pdã
possibilidade de ocorrer no País uma convulsão social devido ao desemprego cr-escerlte.

E mais- -adiante- diz:"Não podemos conviver com essa situação durante muito te-nipo", frisou Rischbieter.
E mais adiante acrescenta.
"Cada um se vira, mas essa possibilidade de um
ajudar o outro acabará se esgotando:·.
Veja bem as preocupações, não· nossas de simples rilédico de província, mas de um ex-Ministro da Fazenda do
sistema _em vigor. Era só o aParte que queria fazer.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Inclusive, para
concluir, por motivos como este, por ser portador de ideias como estas, pot' ser portador de propostas que visassem a alteração do modelo económico, é que o exMinistro Rischbieter acabou sendo demetido.
V. Ex• jã me chama a atenção há bastante tempo e eu
concluo, Sr. Presidente. Era o que eu tinha a dizer. (Muito Bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTIUO NA SESSÃO 15E 26-5-83
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hã uma generalizada apreensão no Pais, nos dias
atuais, por uma série de motivOS, mas, priridPallnente,
com relação aos mutuãrios do Banco Nacional da Habitação. Hã uma semana, estive nesta tribuna, para fazer
do assunto discussão neste Plenário. Passaram sete dias,
as apreensões são maiores hoje do que ontem. O Sr. Ministro do Interior, o presidenciável Mário Andreazza,
não conseguiu, ainda que com toda a sua simpatia nos
vídeos de nossas cadeias de televisão, não conseguiu, ainda que com toda a sua exuberante simpatia, tranqüilizar

-ninguém, pelo contrário, com suas palavras novas
ãpreerisões foram geradas.
Ninguém, em sã consciência, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deseja a falência do Sisteril.a Finariceiro de Habitação, mas a verdade é que, como quase tudo nesse
País, encontra-se este Sistema diante de um impasse
terrível: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Se
atender à solução das angústias, à superação das aflições
e das angústias dOs mutuários, aumentando apenas no
percentual que eles possam suportar as -prestações da
casa própria, sem dúvida, corre o risco de um esvaziamento fmanceiro terrível;- reajustaõdo-as ao nível de
130%, sem sombra de dúvida a proporção da inadimplência_ aumentará assu~tadorall'!en.te e, ainda assim, ele
irá para o buraCO. O Sistema Financeiro de Habitação
irá para o buraco, porque o modelo econôniico que nos
impuseram e impuseram à Nação está levando o País
para o buraco.
_ _ _!=:: _po~sível que alguém diga que hã séculos se diz que
este País estã ind_o _para o buraco; já se chegou mesmo a
dizer. em sloganS, que este País estivera à beira do abismo e foi seguro pelas for-ças que assumiram o poder pela
violência, pelas armas, em 1964. Mas a verdade, e verda-de mesmo, é que este País está indo mesmo para o buraco, pela evidência do fracasso desse sistema, do fracasso
desse modelo, desse arcabouço de estruturas massacrantes, opressoras da nacionalidade.
Eu, estarrecido, fico a imaginar, Sr~ Presidente, que
ainda existem os que pretendem a prorrogação desse fracasso, a prorrogação do erro.
_
Não me parece que este Governo deseje a negociação
ampla, a nível nacional, para superação dessa crise que
ele mesmo criou. Tivesse este Governo essa intenção, e
--ele não teria feito acordos parciais, ísolados, com pequeno partido pOlítico,- aittes da Oposição, que elegeu seus
- Parlamentares pela mensagem oposicionista. Ti vesse ele
a intensão de patrocinar um processo nacional de nego~ciação que fevasse, pelo menos transitoriameitte, a unidade nacional, Pã-ra- a superação da crise, e ele estaria a
estas alturas abertõ à verdadeira negociãçâõ com as
forças oposicioiüstas majoritárias todas. Não me parece
a intenção deste Governo. Tendo este Governo_ feito
aquele acordo isolado, parece-me clar.o que deseja a con~
tinuidade apenas, o continuísmo apenas, em cima dos
mesmo erros, sem nenhuma alteração, pelo menos uma
alteração substanciaL
O caso do BNH, portanto, o caso dos reajustes das
prestações a 130%.nào é um caso isolado. E nem tampouco os juros eXtõrsivos, cobrados pela rede bancária
do País, também constituem um caso isolado, um fato
isolado, mas incerto no contexto mais amplo de crise vivida pelo País. E é por ser apenas uma partícula do todo,
e ê põr ser um fato incluído no quadro mais amplo das
angústias nacionais que, em nome de milhões de brasileiros, estou nesta tribuna. E estou certo quando digo milhões de brasileirÕs, porque são milhões de mutuários
que estão apreensivos, a pedir de n-ós uma proposta qualquer que os alivie. Estou aqui para propor ao Governo
que reajuste as prestações da mesma forma que ele está
pretendendo reajustar os orçamentos das estatais, para
1984; o Orçamento do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados, o OrÇamento dos vários Ministérios, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e Cultura:
tudo na base de 70%.
Ora, se o Governo pretende, a nível de suas próprias
instituições, gerar uma expectativa de correção de 70%,
não é justo que venha fazer recair sobre os ombros de
milhões de mutuários uma expectativa de correção de
l30%, porque a verdade é que a suavização ...
O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouvirei V. Ex•,
com imenso prazer, daqui a pouco.
... a verdade é que todo o sistema anunciado de sua vi~
zação desses ajustes, constitui um amplo enrodilhado fa~
lacioso, enganador, porque, na verdade, ainda que apresentados de outra forma, os reajustes continuarão de

Quarta-feira I•

2125

130%, ainda que agora 98% e em janeiro 42% ou em
agosto 18,5%, ainda assim, isso representará um reajuste
de 130% nos últimos 12 meses, de modo que isso não
vem resolver_ coisa alguma.
Aqueles que, acreditando no sistema, foram até C::TC, fizeram as súas solicitlições e dele obtiveram o finimciamento de s1,1~ casa própria, e são milhões de brasileiros,
estes precisam de um alívio verdadeiro, real, de fato e
querem que o Sr. Ministro venha e diga.:. ureajustes se farão num percentual segundo as expectativas inflacionárias do atual Governo". Porque é preciso, politicamente, tornar-se uma atitude que venha reverter psicolo~
gicamente, pelo menos, as expectativas inflacion-árias
nos próximos dois meses.
Ouço o eminente Senador João Lobo, com imenso
prazer.
O Sr. Joio Lobo- Senador Henrique Santillo, naturalmente V, Ex•_é um polftico que vibra de indignação
com essas sltua_ções pelas quais o povo brasileiro está
passando, principalmente os clientes, os mutuários do
BNH._ Eu queria fazer uma interferência no discurso de
V. Ex• para tentar expressar o que eu penso do sistema
do BNH. Teoricamente, friamente, matematicamente, o
sistema do BNH é quase perfeito, é. preciso, é bom. Simplesmente, Senador Henriq~e Santillo, eu acho que o
problema não é tratado com a devida honestidade com
que deveriam ser tratados todos os problemas nacionais.
Reajusta.:se a prestação do BNH no nível de 130%, porque senão se destrói o sistema financeiro, a poupança do
povo brasileiro mas não se reajusta o salário il.essC -mes~o nível'? Aí é que e_ntram dois pesos e duas medidas: já
que a prestáção- da casa própria é reajustada por 130"%,
por que não se deu esses mesmos 130% nos reajUstes saliriais? Então, acho"que-a indignaçãO de V. EX!.-~ muito
Procedente, porque- uma enorme Pircela da população
brasileira está angustiada:, aflita, sem saber como enfrentar -e como resolver esses problemas criados por um modelo económico q.ue tenta preservªr- exc!usivam~nt~ -D
t<Canômico, abandonando o so_cial, abandonando o
problema humano. Mais cedo ou mais tarde, Senador
Henrique Santillo, o problema econômico sempre se resolve, de um je"ito oU de outro. O problema econômico
não é tão importante quanto se procura dar-lhe essa importância. O. problema social é muito mais importante e
muito mais válido, e a finalidade de tudo isso que fazemos é a preservação do social, do bem-estar humano, do
bem-estar das populações desta Nação. Então, acho que
V. Ex~ tem razão em ficar indignado. Não hã rhotivo
para que esses reajustes da prestação da casa própria sejam em níve"is superiores aos reajilste5-s8lariais que se
concedem aos- trabalhadores, aos assalariados desta
Nação. Era este o aparte que queria dar a V. Ex•.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Creio em meu
Pafs, Sr. Presidente, e tenho justificados motivos para
essa fé e_ para essa crença um deles é por entender que jã
ultrapassamos a fase maniqueísta, e é também por enten~
der que dentro do Partido de V. Ex•, dentro do Partido
que dá apoio ao Governo nesta Casa e na outra Casã do
Congresso Nacional, existem parlamentares conscientes,
-como o eminente Senador que acaba de me apartear; por
entender, inclusive, que o- gesio do BNH e a aúúide do
Ministro do Interior acabam sendo ilegais, porque a Lei
que criou o BNH - precisamente a Lei n9 4.380- estabelece, sem nenhuma revogação, no seu art. 59 e seus
vário-s parágrafos ser iridispensâvel, permanentemente,
mãnter-se a mesma relação t!ntre as prestações e o saláfio, entre as prestações reajustadas e o reajuste do próprio sal~riQ minimo regional.
A medida proposta pelo Ministério do Interior significa uma acintosa ilegalidade.
Disse muito bem o SenadOr: o salário mínimo teve uni
reajuste nos últimos doze meses de 109%. A média salarial no Pais teve um reajuste nos últimos doze meses,
bem inferior aos 100% sobretudo os que percebem mais
de sete SaláriOs mínimos tiveram reajustes inferiores aos
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80%, em muitos casos; e itão terão como supõitar oS
justes de 130% nas prestações de suas casas.
O Sr. Almir Pinto -
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rea-

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Acho mesmo que
o BN H poderia ser acusado, segundo os ditames do
Decreto-lei n"' 22.626, de 7 de abril de 19J3, que tambéin
ainda não foi revogado a célebre Lei da Usura- e nessa
mesma lei, todos os bancos deste Pais, esta que é a verdade.

Ouço o aparte do eminente Senador Almir Pinto, com
muito prazer.

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Henrique Santillo, eu vejo o mutuário do sistema BNH numa situação
muito difícil. Eu assisti ·ontem- s.-Ex• o Sr. Ministro do
Interior assegurar que não haveria devolução, porque o
Ministério do Interior não permitiria que se realizassem
essas devoluções. Mas, dentro do raciocíniO de V. Ex•,
complementado agora pelo raciocínio do nobre Senador
João Lobo, eu não vejo como o mutuário possa- pagar a
sua casa porque- como já disse o nobre Senador João
Lobo - se se reajusta a prestação da casa própria em
130% e ao mesmo temPo se reajUsta o salário em apenas
70%, hã uma defasagem de 60% no salãrio do barnabé.
Então, eu achava que a permanecer 130% OC reajuste, a
idéia que eu daria seria de que o BNH não construísse
maiS _casas, porque vai haver uma inflação de casas, serão tantas as casas devolvidas que não se sabe como o
BNH possa suportar. Não acredito que o nosso assalariado, mesmo que se use o termo hoje muito em voga,
''rolar a dívida", posSa-pagar tão altas prestações. Mas,
de qualquer forma,- esse dinheiro, mais Cedo ou mais tai-de, terá que sair do bolso do pobre funcionário. Não sou
economista, porém há poucos dias, conversando com
um funcionáriO do BNH, lhe disse haver comprado uma
casa, em 1975 ou 76, com um empréstimo de569 mil cruzeirOs da Caixa Económica; passeí a pagar 8 mircruzeiros, depois 20 mil cruzeiros, 30 ffiil cruzeiros, -e agofa estou pagando 85 mil Cruzeiros. Então, ele me pefguntou:
E qual é o valor da sua casa hoje? Eu lhe respondi: Eu
vendo ao Banco pelo valor que ele está pensando que ela
vale, se o Banco aceitar. Porque a idéia é essa; é que o
banco pensa que o pobre do funcionário compra casa
para negociar, para revender. Não é aSsim:-Efe -cõmpra
para morar, mas com uma prestação alta dessa maneira
não vai suPortar nunca. Essa é que-é a verdade.
O-SR. HENRIQUE SANTILW- V. Ex• tem inteira
razão, e junto a sua voz à voz de seu eminerite_coinpanheirO, que também me aparteou, agora hã pouco, para
confirmar as palavras que tenho tentado proferir desta
tribuna, manifestando inclusive minha indiglli:i.Ção.
Tenho informações,- eminente Senador, inclusive, de
que possivel~ente o Sr. presidenciável, Ministro Mário
Andreazza, numa tentativa de captar a simpatia da população brasileira e ultrapassar o Sr. Hélio Beltrão nas
pesquisas de opiniãO pública, no que diz respeito aos
presidenciáveis biônicõs,- na última hora ocuparia uma
rede de rádio e televisão para -informar ao País, especialmente a-os-mutuários do BNH, que os reajustes se farão
de conformidade com a lei e não_em percentuais superfõres aos aumentos salariais. Que ele estaria, a essas alturas, fazendo esse mise--en~scêne todo, promovendo todo
esse espetãculo para introduzir-se sob a ribalta, nos próximos dias, e alçar-se como presidenciável biônico número um. Toiilara que seja, eininente Senador. Tomara que
seja, porque nós estamos aqui à procura de Uma solução.
O que é verdade é que é preciso entender o momento
em que vivemos como excepcional. E é por acreditar no
povo brasileiro e na viabilidade do País, que considero o
momento que vivemos excepcional, e como momento eXcepcional não é dado aos técnicos apresentar soluções,
mas aos políticos, aos políticos em nome da Nação, com
a participação da Nação. E a solução deve ser política,
levando-se em conta o drama social viVido pelos brasileiros. Daí o motivo ·pelo qual eu vim a esta tribuna, para
dizer que os reajustes não poderiam ser superiores a 70%,

mesmo porque os reajustes salariais do funcionalismo
público civil se fizeram também nessa margem.
O Sr. Hélio Cueiros- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILW - Ouço, com prazer, o eminente Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros - Senador Henrinque Santillo,
quero, aproveitando o oportuno e incisivo discursos de
V. Ex~ discordar do _eminente Senador João lobo, quando declarou que o Sistema Financeiro Habitacional,
imaginado depois de 64, é quase perfeito dentro de um
mecanismo muito interessante. Sempre aChei o Sisterria
Finaceiro Habitacional brasileiro inviável. Essa história
de no papel estar tudo certinho, o Estado utópico de
Thomas Morus também está todo certinho no papel,
mas até hoje o nome "utopia" figura como uma coisa
que não funciona. No caso do Sistema FinanceirO Habitacional, desde o começo que ele é inviável; primeiro,
teve-se que dispensar a poupança, que hoje não se exige
mais, porque quem é que vai imaginar que o brasileiro
tenha poupança; depois, fez-se um outro conserto para
impedir que um contrato feito por 15 .iinOs passasse a ser
indefinido. Houve, no Governo Médici, Um decreto dizendo que se foi por 15 anos, tem que terminar por 15
an-os, mesmo que eu fique devendo 5 milhões, IO milhões
de cruzeiros. Depois, inventou-se uma bonificação para
que em vez de 130% se cobrasse apenas 80, 90%, e assim
sucessivamente. Mas, o -que é fato é que desde o começo
esse sistema ê inviáVel. E não adianta agora o eminente
presidenciável Andreazza ir para a televisão dizer que
não vai aceitar a devolução da casa, porque ninguém vai
devolver a casa, o Governo, o BNH, a justiça é que vai
tomar a casa do mutuário; não existe essã de devolução
de casa, como pretende o ilustre ministro do Interior, a
não ser em casos excepcionalíssimos, ixepdonais, de
pessoas de muito pudor, de muita moral exagerada até
que, espontaneamente, vai ao BN H ou ao agente financeiro do BNH e devolve a sua casa, mas, em 99% dos casos- essa casa vai ser toma-da. E quem trabalha no forum
-de qualquer cidade brasileira sabe que, hoje, uma das
ações maiS em cursO, talvez preponderantemente em
qualquer forum de qualquer cidade brasileira, é a execução hipotecária feita peJos agentes financeiros do
BNH. Então, eU não sei comO" alguém vá se ccinsólar,
como diz V. Ex•, com essa promessa do Sr. Miriistro do
Interior de que ele não vai aceitar devolução das casas.
Ele não vai aceitar, mas a justiça aciomida pelos agentes
financeiros do BNH, não via ter outra solução senão retomar, através dos processos judiciais, esSa- casa que o
mutuáriO-comprou. De modo que, nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex' aborda um assunto da maior oportunidade. E quero dizer a V. Ex', adiantando a:irida um
pouco mais, apesar da ironia que V. Ex• fez com "relação
às pretensões do presidenciável Ministro Andreazza, era
o caso de dizer; se S. Ex• resolvesse a contento, com justiça, com -eqaiaaae, esse problema da casa própria no
Brasil, ele teria, na minha opinião, uma boa recomendação para se tornar realmente um presidenciável aceitável ao povo- brasileiro.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu concordo com
V. EX.f_---Sobretudo, o Sistema - e eu I;JàO coloco aqui
agora em discD:ssão a questão que foi levantada pelo eminente Senador João Lobo - sobretudo numa conjuntura de inflação elevadíssima, superior a I00%, aí ele repreSenta um verdadeiro fracasso. E principalmente na situação vivida agora no País, em que o Governo Fcidei-al,
ainda a todo custo, procura descarregar s-obre os ombros
dos assalariados todo o ónus para superação da crise
pela qual ele não pode ser responsabilizado. ~isso que
nós estamos vendo, quer dizer, o Governo, a todo custo,
fazendo - eu diria - das tripas coração, inclusive
dispondo-se a receber D. !vete na sua granja particular,
trocando beijinhos amorosos e diálagos os mais afetuosos, enfirit todos nós sabemos, a Nação inteira sabe, digerindo aquilo como se deve digerir um grande sapo então, veja bem, por que isso? Eu pergunto a V. Ex• Está
visto que a intenção, a grande intenção é controlar ainda
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o processo brasileiro para impedir que aqueles que durante os 18 anos, durante esses últimos I 8 anos, se beneficiaram desse mesmo processo, tambêm paguem pela
superação "da crise. Isso parece claro. O Governo só não
toma iniciativa de uma negociação ampla, de uma negociação verdadeiramente nacional, com todos os setores
sociaiS envolvidos nela, porque sabe que af aqueles que
se beneficiaram durante esses dezoito anos teriam de pagar um preço muito alto pela superação dessa crise. Os
banqueiros teriam de pagar um preço muito alto, as multinacionais teriam de pagar um preço muito alto, alguns
grupos nacionais privilegiados durante todos esses anos
teriam de pagar um preço muito alto, segundo a visão do
governo e segundo a visão das elites econômicas destes
País. o que não se quer é permitir que os assalariados que
os trabalhadores tenham força suficiente parã, também
sentados à mesma mesa de negociação, fazer valer a sua
condição majoritária no Pafs.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILW - Ouço o eminente
SenadOr lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior- Nobre Senador, este aparte
já deveria ter sido dado exatamente quando V. Ex' abordava outros assuntos. Porém, parece que V. Ex• não
CQ_mpreendeu o meu gesto ao pedir o aparte, Por isso
mesmo, terei que me reportar àquele assunto abordado
por V. Ex• há alguns minutos. Sabe V. Ex' melhor que
ninguém que o Sistema Finimceiiõ- da Habitação neste
País é um sistema que pode ser considerado bom; está estruturado exatamente naqueles investimentos dos depósitos provenientes do Fundo de Garantia por tempo de
serviço e das cadernetas de poupança.
Esses investimentos geraram Sr. Senador desde o ano
da sua instituição a construção de moradias que beneficiaram mais de 4 milhões de famílias brasileiras. Não
quero discordar, totalmente de V. Ex' sobretudo porque
temos pontos de vista comuns. V. Ex' é um homem que
acredita no futuro deste País, eu também acredito. No
entanto, V. Ex•, hoje, perdeu um pouco daquela sua característica de homem otimista, o otimismo de um jovem
que, já hoje, líder inconteste no seu Estado, tem um brilhante futuro político. Mas, ao contrário qu-e imagina V.
Ex•, o Brasil não cairã no abismo. Sou daqueles que
acham que o Brasil é maior do que o abismo. Estamos
numa fase dificil, envoltos numa crise ijue todos nós conheCemos, estamos inseridos- ninguém pode negar isso
~ num c9ntexto de uma grave crise universal, da qual
desejaríamos estar isentos e que fôssemos um oâsis nesse
deserto de dificuldades. Mas, queria dizer a V. Ex• que
acredito que o Ministro Mário Andreazza, qu~ admitiu
perante a população brasileira, sobretudo os mutuários
do Sistema Financeiro de Habitação, assumiu um compromisso de encontrar uma fórmula, valendo-se _de dispositivos legais, não permitindo que o aumento das prestações seja superior ao percentual dos aumentos sala~
riais. Evidentemente que se for exigido do mutuário que
pague um percentual acima das suas possibilidades que
ele usufruiu, ele não terá condições de pagar as pres·
tações. Confio em que o Ministro Mário Andreazza,
com a sensibilidade que lhe ê peculiar encontre uma so·
lução para o problema. E ele dispõe de mecanismos para
tal. Queria, ainda, dizer que V. Ex• descambou para a
análise do comportamento político. V. Ex•, por exemplo
- e aqui não poderia deixar de fazer um reparo - foi
muito acre na sua crítica ao acordo que o meu Partido
realizou com o PTB. Acho que acordos como esse são
válidos e quase rotineiros, no regime pluripartidãrio essa
forma de entendimento _entre agremiações partidárias. O
Governo falou em trégua e acenou, inclusive, com um
entendimento amplo, e eu mesmo me pronunciei sobre o
assunto, achando que nós deveríamos marchar até para,
se necessário, uma união nacional nessa hora de dificuldades. Portanto, as portas estão abertas para esse entendimento. Nós desejamos que esse entendimento que
ocorreu com o Partido Trabalhista Brasileiro possa
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estender-se a outras agremiações. Agora, esta decisão
não merece nenhuma censura, porque faz parte do jogo
democrático. Cito, como exemplo, o Partido de V. Ex~:
havia assim uma espécie' de separação, quase que uma
distância abismal entre o seu partido e o Partido dos
Trabalhadores. Hoje eu assisti, nuriúi das Comlssões de
Casa, um ato de congraçamento -entre o Presidente do

Partido dos Trabalhadores e o Presidente do PMDB.
Ora, se V. Ex•s_ que são homens da OposiçãO afaStam as
dificuldades e se aproximam, por que nós do Governo
também não temos o direito de convidar membros de
outro Partido para o diálogo, com o intuito de estabelecer com ele um acordo entre partidos que é próprio do ·
regime pluripartidário? Portanto, é uma crítica que, no
meu entender, não procede. Não prosseguirei porque sei
que o tempo de V. Ex• é exíguo, mas queria deixar registrada aqui esta míilha discordância quanto as colocações
feitas pelo eminente Senador. E, quanto ao percentual
das prestações dos adquirentes da casa própria, alimentamos as esperanças, diria ffielhor, estamos convencidos
de que haverá uma solução condizente com a realidade
das dificuldades da hora presente, por parte do Governo,
no que tange à cobrança aos mutuários do BNH.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu não creio que
o País vá para o abismo. Realmente, eu acho que antes
do que isso ocorra o povo brasileiro o resgatará. Agora,
que "a vaca está indo para o brejo", Excelência, disso eu
não tenho dúvida.
Quanto a dizer-se que houve um acordo do seu Partido com o PTB, isto não é verdadeiro. O que houve foi
um acordo do Governo Federal com o PTB. Acordo entre seu Partido e o PTB, é claro, acho que é normal. Ago- ra, o que me deixa preocupado, é a posição do Governo
Federal, que tem um poder de mando muito grande ainda, autoritário, e que está custando muito a abrir mão
disso. Creio que ele será obrigado a abrir mão disso n:ão
demora muito. Mas está custando, custando, que longo
tempo meu Deus!
Mas a verdade é a seguinte, veja vein V. Ex•, isso me
preocupa, porque isso me faz inferir que a posição desse
Governo não é, na verdade, a posição de trégua. Não é a
posição da busca de uma negociação ampla de sorte a
obtermos o consenso nacional para superar-se a crise.
Veja bem, não estou defendendo aqui essa posição, mas
apenas fazendo uma constatação, mais uma vez, de que a
distâncüi que sepãra o discurso do gesto deste Governo
continua sendo, aí sim, abissal, sem sombra de dúvida.
Não tenho nada contra. Acho que o Partido de V. Ex•
poderia fazer acordo com que partido quisesse, ou desejasse. A minha constatação é de que este Governo, na
verdade, não quer mudar nada, quer ser continuísta. ~
um risco que estamos correndo, até pior do que os demais governos que passaram por este País depois de 64,
porque tem veleidades continufstas. Essa.. é a verdade.
Acho que, do ponto de vista dos mutuários precíS"amos tanto quanto do ponto de vista dos assalariados
brasileiros, dos desempregados neste -País, preCisámOs
buscar algumas convergências~ Ao- cOntrário de exaltar
agora as divergências, é preciso que se busquem algumas
convergências. E uma delas creio que possa ser essa, a de
que, no caso do BNH, no caso dos reajustes das prestações da casa própria, possa este Governo, entendendo
a situação de emergência, entendendo a situação de excepcionalidade que vive o País, possa este Governo deixar de continuar ameaçando com reajuste _de 130% e vir
com reajuste de 70%- n~sasituação de_emergênciaaté mesmo como forma de se reverterem as expectativas
inflacionárias no País.
O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex' um-aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço, com prazer, o aparte do eminente Senador Fábio Lucena,'
O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador Henrique Santillo, discordo, com todo o respeito à opinião de quem a

emite, de que ·o País não irá para o abismo, porque, no
meU entender, o País há muito se encontra no fundo do
abismo, e a grande salvação nacional é que abismo tem
fundo. Se não tivesse, a queda vertical seria incessante, já
que. a força da gravidade é implacável. Aparteei V. Ex•,
nobre Senador, para situar dois aspectos do quadro polftico nacional: primeiro, o da cri§!! de competência que
até setores. fundamentais do Partido Democrático Social
o reconhece; segundo, o ciclo de cinismo que estamos vivendo em nosso País. Veja V. Ex• trechos da carta que o
Sr. Ministro Mário Andreazza encaminhou ao Sr. Deputado Nelson Marchezan, ontem p"ublicados no jornal O
Globo:
"Insuportável-foi como, ontem o Ministro
Mário Andreazza qualificou o reajuste de 130% na
prestação da casa própria, adquirida através do Sistema Financeiro de Habitação. Não hã orçamento
que agíiente, es_creve Andreazza. O BNH continua
realizando estudos destinados_ a suavizar, em 1984,
o impacto que Sempre é causado pelo aumento das
prestações. O Ministro, no entanto, não quis adiantar que medidas estão sendo estudadas, pois não
quer, segundo disse que as pessoas fique"rTI. cobrarido. Andreazza aftrma, também, que o índice de
130% no reajuste independe da vontade do Governo, apesar dele compreender as manifestações co_ntrãii3.S ao aumento, que têm surgido nos últimos
dias. Somos solidários com os mu_tuãrios, escreve,
mas: também com os depositantes, sendo necessário
conciliar os ihteresses de quem compra casa própria
e os de quem mantém o sistema, depositando."
Observe, Senador: .... o índice de 130% não depende da
. vontade do Governo." Tudo aquilo que não depende da
vontade do Governo, obviamente, há de depender da
vontade dos governados. Lo&o, esse fndice deve ter sido
fixadO peloS próprios mutuários ..
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Ou pelo FMI.

O Sr. Fábio Lucena - Ou pelo SNI, apenas para rimar. Eu me recordo de expressão do Senador Luiz C aR
vaicante: "Santo Deus, quanto cinismo!"
O SR. HENRIQUE SANTILLO - O mais grave é
que isto pode estar sendo realmente determinado pelo
~FMI:

O controle da natalidade, hoje, está sendo discutido
no País da forma mais absurda e descarada, como se o
alto índice de natalidade fosse a grande causa dos
prõblemas vividos pela população brasileira, como se
fosse a grande causa da recessão, da inflação superior a
120% ao ano, do desemprego quejã ascende à casa superior a um milhão de brasileiros, apenas nas cinco principais cidades brasileiras, do subemprego que se transfoma
num verdadeiro oceano, num estuário enorme das angústias brasileiras. Sabemos que, de forma a ofender a
soberania nacional, aí sim isso é uma imposição de fora
para dentro. Há bem pouco tempo, esse Governo não
admitia sequer discUtir o controle da natalidade; após o
acordo com o FMI, cujas cláusulas maiores a Nação desconhece, após o acordo com o FMI, o próprio Presidente da República dedica metade de sua Mensagem ao
Congresso Nacional sobre o tema, sobre a tão famigerada explosão demográfica no País, quando, na verdade,
isso ê uma obra de ficção, porque o que ele teria de dizer
_ mesmo é a explosão urbana desordenada, como conseqüência das diretrizes maiores do sistema que impuseram à Nação~ Isso sim!
Sr. Presidente, V. Ex• já me chama a atenção há bastante tempo, e encerrarei, não sem antes ouvir, se V. Ex•
assim o ~ ermitir, os -eminentes Senadores Itamar Franco
e Jo.~O Lobo.
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O Sr. Itamar Franco- Senador Henrique Santilto, V,
Ex• falou num entendimento, mas veja que este entendiR
menta levaria a um pacto social que a estrutura de poder
dominante no País, evidentemente, não quer. V. Ex•, por
exemplo, se referiu à Lei da Usura._ Eu tenho um projeto
tramitando no Senadõ -dã República exatamente obrigando a aplicação da Lei da Usura no sistema financeiro
brasileiro, e até hoje este projeto não foi analisado. Mas
o que desperta a atenção na fala de V. Ex•, que é das
rfiaís justas, e amanhã nós pretendemos inclusive apresentar números a este respeito, é a impotência do COngresso Nacional. Vejo V. Ex• falando, debatendo, mostrando a realidade que aí está, uma realidade que o pró-prio Governo sabia que não poderia aplicar 130%, e aplicou e está tentando aplicar, a gente vê a impotência do
Congresso Nacional face a essas questões sociais. V. Ex•
há pouco se referiu à Mensagem Presidencial, e eu me recordo que em dois terços dela o Presidente se refere a
uma ordem internacional adversa, injusta. Eu tenho me
perguntado: o que faz o Congresso Nacional, o que fez o
Congresso Nacional, que sequer é chamado para ajudar
o Executivo a sair desta crise. Senador Henrique Santillo, a nossa esperan,ça é que o protesto de V. Ex• não se
perca na cúpula do SenadO da- República, e possa alcançar a sensibilidade daqueles que nos governam. O
Goverilo teima em querer qUe o desenvolvimento social
seja apenaS um subproduto do crescimento econômico.
Era o aparte que eu queria dar a V. Ex~.
O S-R. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex~ tem inteira
razão a respeito do Congresso Nacional, e teiri debatido
com muita eficiência essa questão aqui no plenário. V,
Ex• tem inteira razão quando se refere ao Congresso N"acional, porque quase sempre se abate sobre nós um desânimo terrível, por sentirmos a inocuidade das nossas palavras, das nossas discussões, das nossas propostas, ainda que elas possam parecer, à primeira vista, absurdas.
Hã aquela sensação de inocuidade, pelo vazio do Congresso Nacional, que não pode dispor, por iniciativa própria, a respeito de nada, em relação à política económica
do País, que, afinal, é o grande substrato da vida nacio-.
na!; um Congresso Nacional vazio de poder, porque vazio de poder todo órgão colegiado que não possa dispor
dos recursos financeiros ou económicos, a seu bel-prazer
e segundo os ditames das decisões de sua maioria; um
Congresso Nacional a que V.Ex• se refere, do qual participamos, que não poucaS vezes está sendo levado ao ridículo por este Governo, e continua sendo levado ao ridículo por este Governo, como no caso, agora, do
Decreto-lei n~ 2."012, que está aí, quase na fase final de
sua tramitação, alterando de forma jocosa por um outro
Decreto-lei que nã~ muda nada em substância, que ê o
Decreto-lei~~~ 2.02( e que é o retrato da impotênCia do
CÕngresso Nacional. Sinto-me, eminente Senador Itamar Franco, entristecido por saber na Presidência deste
cõligresSo--Nacional a-figurã do Senador Nilo Coelho.
No entanto, antes de terminar, concedo o aparte ao
nobre Senador João Lobo, gostaria de mais uma vez,
deixar bem claro que acredito neste País. E sel, tenho
consciência de _que o próprio Congresso Nacional, impulsionado pelas ansiedades sociais, impulsionado pela
força social, impulsionado pela vontade política da sociedade brasileira, estará, nos próximos anos, conquistando espaços extremamente importantes para a democracia neste País.
Ouço o eminente Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo- Nobre Senador Henrique Santillo,
parabenizo V. Ex• por certos enfoques do problema,
piincipalmente o do BNH. Não podia deixar de dar este
aparte, apreciando o que disse o Senador Hélio Gueiros.
O sistema do BNH é uma grande cotl.quista social, é um
sistema matematicamente perfeito. O problema é que
todo o sistema econômico, iodo o -Sistema financeiro nacional entrou numa fase meio incontrolável, e o BNH foi

atingido. O BNH teiil ·um gl-ande defeito de origem: facilita a aquisição das casas, como as compras à prestação.

Normalmente o mutuário adquire uma casa de valor superior à .sua-capacidade de pagamento, devido as fadii~

dades do próprio sistema. Como o sistema é semelhante
ao das vendas à prestação das compras a prestação, o
mutuário se engana e se adianta no valor da casa que a
sua capacidade financeira lhe permitiria possuísse.
Quando há essas distoções de juros e de inflação, o sistema fica totafmente insUportável, e, aí siril, inviável. Não

quero encompridar este aparte. Apenas observo outro
aspecto da fala de V. Ex'- O Ministro Mário Andreazú ê
homem que tem demostrado possuir capacidade de tomar decisões políticaS. Se a solução do problema do
BNH for uma decisão política que S. Ex~ seja capaz de
tomar, temos certeza de que o Ministro o farâ, como certa vez, logo que assumiu o Ministério, tomou decisão
sobre as aplicações dos recursos do BNH no Nordeste.
Em determinado momento da sua gestão, o dinheiro do
BNH, era todo aplicado nos metrós do Rio e SãO Paulo
ou no próprio sisterilã financeiro do Rio e de São Paulo,
que era mais viável, que tinha mais -pronto i-elorno. Foi
preciso uma decisão política, e violenta, do Mirilstro
Mário Andreazza para que 40% dos recurs-os -do BNH
passassem a ser aplicados no Nordeste. Vê V. Ex~ o que
aconteceu, em termos de construção de casas populares,
no Nordeste: ê qualquer coisa que causa atê eSP3.rito a
todos que estávamos acostumados àquela quantidade
pequena de casas construídas nas nossas cidades. O Piauí
teve cm quatro anos mais de trinta mil casas construídas
só na Capital. O Nordeste inteiro presenciou esse fato,
fato resultante de uma decisão polítlca do MinistrO
Mário Andreazza. Temeis certeza de que, se depender do
Ministro Mário Andreazza a solução deste problema, se
a solução deste problema ê, como pensamos, uma decisão política, S. Ex~ tomará essa decisão com toda certeza.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Gostaria de reafirmar que, muito mãis do que buscar as divergências
neste momento de excepcionalidade, é precisO-- que- se
busque algumas convergências. Estou certo de que o
próprio Sistema Nacional c[C Habitação ·deverá passar
por um processo de discussão bastante amplo, bastante
profundo. Entretanto, no momento o problema é de
emergência, o problema ê emergencia], é um problema
de atendimento de emergência, ê realmente um problema
de pronto-so_corro. Por ísso, fiVe a ousadia de vir a esta
tribuna para fazer uma proposta.
O Sr. Carlos Chiarelli-
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Permite~me-V.

Ex•?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente;

v:

Ex•, com a sua benevolência, há de me permitir encerre o
meu discurso tendo o prazer de ouvir o nobre Senador
Carlos Chiaretli.
O Sr. Carlos Chiarelli- Eminente Senador Henrique
Santillo, tenho dois aspectos a abordar. O primeiro, a
questão habitacional e a temática em pauta, com relação
aos problemas dela decorrentes. Tenho a certeza de que
esta questão ainda não teve o seu último capitulo escrito,
é uma obra inconclusa, creio até com uma passagem mo~
mentaneamente periclitante, talvez até um pouco trágica, e sobretudo preocupante. Tudo nos leva a crer, através de uma sêrie de gestões que vêm sendo mantidas, que
algumas normas, algumas propostas, algumas proposições, inclusive com a sensibilidade de Poder Executivo
e particularmente do Ministérío do Interior, a cuja tista
se encontra o Ministro Mário Andreazza, talvez aqui
cheguem na pr6ximã.- semana, sobretudo fazendo com
que se preserve se garanta o princípio básico que --Creio
eu deve inspirar toda uma Política HabitaciOnal voltada
para o social - inviabilizar qualquer tipO de acréscimo
no pagamento da prestação que excede, na sua percentualidade, ao reajuste médio salaríal, sob pena de estabelecermos um tratamento diferenciado para situaÇõeS que
_genriam um quadro de injustiça. Creio que efetiv3.mente

se fará valer o princípio da equivalência, independentemente das opiniões dos econOmetristas e de certas sugestões matemáticas menos inspiradas. Fora este aspecto,
que já mereceU outros comentários- na manifestação,
séria e idônea, de V. Ex~. me ative mais a uma frase, ao
final da intervenção, que dizia respeito a Uma crítica que
fazia com relação a uma desconsideração que existiria ao
Legislativo e ao processo político, pela forma como está
sendo tratada a questão salarial, e fazia V. Ex' referênCia
ao Decreto-Lei n'1 2.024, hoje publicado no Diário Oficial. V. Ex~ me levanta uma dúvida e me excita a curiosidade. Será que o fato de se ter editado o Decreto-lei n'1
2.024, resultado da mobilização partidária, resultado da
reivindicação popular, resultado de um trabalho do
PDS, resultado de uma ação política negociadora que levou-à formação de um blocQ_bipartidário, será que tudo
isto, um conjunto de ingreôientes muito peculiares à democra.cia, e essa demonstração de sensibilidade, de receptivídade do Executivo, voltando atrás na tomada de
posição original, corrigindo e alterando substancialmen~
te um decreto-lei, fato praticamente inusitado nos últimos tempos, será qUe tudo isto não teiã Srdo-u:ffi fato altamente auspTc10so, não marca Uma nOva etapa, não
convalida um pi"ocesso democrático? Será que isto não é
um fato justificador de _um aplauso, ao contrário dessa
intervenção crítica? Para quem ouve a frase de V. Ex•,
fica a impressão de que há uma crítica por ter sido mudado o Decreto_~lei n<1 2.012"- seria uinã: das primeiras vezes em que ouviria alguém defender o Decreto-Lei n'1
2.012- V. Ex• critica porque ele foi mudado. Logo, talvez pfeferisse que fosse preservado. Neste sentiâo, -enten-do que a nova proposiçã-o, esse novo Decreto-Lei n"'
2.024, sobretudo os projetes de lei que o complementarão na próxima semana; dá re"ã.lmente motivo para que
se POSsa ter - não talvez tudo quanto desejávamos, e
:que haveremoS de ter- m-OtiVo pa-ra que -se põssa ter a
abertura de um caminho significativo, através da negociação político-partidária, de avanços no campo ~ocial, o
que me parece extremamente valioso.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• é um homem inteligente, mas traiu-se. 1:: possível que V, Ex~ desejasse que eu proferisse aqui uma crítica acerba ao
Decreto-lei n'1 2.024, como alterador do 2.012, porque V.
Ex•, com toda a sua mobilidade, com todo o seu trabalho, com todo o seu esforço, não conseguiu nada, O Par~
tido de V. Ex• també:m, com todas as suas proclamações,
não coriseguiu nada. Foi a Dona Ivetê Vargas- que acabou conseguindo, uma mudança não substancial no
Decre_to-lei n' 2.012, Não vou aplaudir o Decreto-lei n<1
2.024, da mesma forma que não vou aplaudir o 2.012,
porque a nossa posição é clara, inequívoca: é uma desC:õnsideração ao Congresso Nacional, e, mais do que isso, é uma desconsideração aos trabalhadores brasildros,
Excelência,
V, Ex~ não conseguiu vencer a barreira do superministro Delfim Netto, e V. Ex~ sabe disso. V. Ex~ sabe perfeitamente que as alterações não puderam ser substanciais
porque foi o superministro Delfim Netto que assim não
o permitiu, toda a Nação sabe disso.
Agora, folgo em saber que V. Ex' também afirma
aqui, tanto quanto o emimente Senador Almir Pinto,
tanto quanto o ilustre Senador João Lobo, seus companheiros de Partido, tanto quanto nós outros, aqui, com
mais _ênfase., que, no final, não se poderá reajustar as
prestações em 130%, Vai ser preciso respeitar a lei, que
_estabelece uma vinculação entre_ o reajuste das prestações e o re_ajuste salarial, coisa que não vêm sendo respeitada. Com isso, V. Ex' apresenta um outro ponto de
convergê11cia, que me parece importante: essa busca de
convergência que e"stainos tentando fazÚ parã mostrar
às autoridades federais que a atitude deve ser a de atendimento de emergência, de pronto-socorro, muito antes de
tentar aprofundar atabalhoadamente a discussão sobre o
próprio sistema. Acho que o sistema deve ser discutido
amplamente pelo Congresso Nacional. Ele também foi
imposto ao Congresso Nacional.

Sr_ Presidente, agradeço a V. Ex' a benevolência (Muito bem! Palmas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÀO DEJ0-5-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERlORMENTE
O SR. ALMIR PINTO - (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Algumas vezes, desta tribuna, tenh.o me reportado ao
trabalho eficiente óo MinistrO Waldyr Arcoverde, à frente do_ Ministério da Saúde.
Tem causado a melhor impressão a maneira decisiva
como enfrenta os problemas sanitáriÔs do País, mobilizando, com os recursos de que dispõe, uma massa de ab~
negados funciOnários, para o combate das terríveis endemias, ainda não erradicadas, do território nacional.
Suas maiores preocupações- nesse setor, estão voltadas para a malária, que ainda grassa na região Amazônica, bastando que se diga que, nada menos de 221 mil pessoas, foram afetadas pela terrível doença no ano findo de
1982; e Doença de Chagas, ainda sem tratamento específico e sem qualquer imunizante, ceifando assim, vidas
preciosas e necessãrias ao desenvolvimento, principalmente, da ãrea rural do Brasil, onde, devido a pobreza e
as péssimas condições habitacionais, o chaguismo prolifera trazendo preOcupações a todos nós.
O trabalho contra a esquistossomose tem sido permanente e com reais' resultados, asim o demonstram os dados estatísticos· em poder do Ministério.
A peste, a febre amarela, a varíola e o tracoma, são tidos como erradicados, se bem com focos esporádicos e
ir.certos, o mesmo podendo afirmar-se em relação a bouba e a leishmoniose.
O Ministro Waldyr Arcoverde tem se dedicado com
amor e patriotismo à campanha contra a políomielite,
praticamente erradicada, registrando-se, no decorrer de
1982, apenas 26 casos em todo o País.
Tem sído um gigantesco trabalho de mobilização em
todos os Estados da Federação, para uma maciça vacinação que abrange preferencialmente, as crianças de atê
4 anos de idade, podendo, estender-se a outras faixas
etárias, porque o importante é imunizar.
O Sr. Moacyr Dalla -

Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR_; ALMIR PINTO - Pois não, com o maior prazer.
O Sr. Moacyr Dalla- Nobre Senador Almir PiD.to,
quero congratular-me com V. Ex~ pelo pronunciamento
que faz, registrando o êxito da administração d_o eminente MinistrO da Saúde Dr. Waldyr Arcoverde. Efetívamente, o trabalho de S. Ex' em favor das classes menos
protegidas, das cl~sses carentes, aí está a afirmar. Serriana passada, na última sexta-feíra, S. Ex~ foi ao meu Estado fazer o lançamento da c~panha de vacinação contra
a poliomielite. Temos notícias, atravês da imprensa, que
S. Ex~ lã foi, levando uma apreciável quantidade de recursos e o povo capixaba ficou muito feliz, muito satisfeito mesmo. Mas, necessãrio se torna que S. Ex', salvo
melhor juízo, pelo menos~ dê ciência à bancada federal
dessas suas andanças em que vai levar beneficies aos Estados. Estávamos, o deputado José Carlos Fonseca e eu
a conversar a respeito disso, enquanto V. Ex• fazia o elogio, que todos nós,aplaudimos, ao Sr. MiriistrO, mas ê
necessário- que S. Ex• dê uma forma, uma conotação
polítiCa capaz de propiciar cobertura ao Partido que lhe
dá sõ.sti::i:i.iação no Ministériô.
O SR. ALMIR PINTO --Agradeço o aparte de V.
tx~ e digo que conheço pessoalmente o .Ministro Waldyr

Arcoverde, S. Ex• é um homem muito simples, ê um homem que se dedica _extremamente ao serviço do seu Ministério. Agora mesmo tive necessidade de tratar um assunto coin o Sr. Ministro, -e o seu assessor parlamentar,
então, me fez ciente que ele está, como sempre acontece
-nas vêsperas-de aplicação da primeira e da segunda do?es
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da vacina contra a pólio, numa Verdadeirã per:igritiâção
em todos os Estados da Federação, para saber se as Secretarias de Saúde estão aparelhadas para o desfecho da

campanha, que deverã ser no dia 14 de julho. Então-.- citesai sem dia marcado, sem hora marcada, a fazer essa perigr:inação, e o aviso praticamente quem recebe são os
Secretários de Saúde e os seus prepostos_, Delegados federais de Saúde nos Estados. Entendo perfeitamente o
aparte de V. Ex• não acredito que-exista desatenção por

parte do Ministro em não dar ciêilcía à bancada federal
do seu Partido, e ele é do PDS, das suas andanças pelo
demais Estados. Mas acredito qUe esta lembrança de V.
Ex• pode estar vindo em tempo, porque nós estamos
agora na fase dos presidenciáveis, e quem sabe se ele
também não poderá, com certa garantia de êxito, sê-lo
também?
O Sr. Moacyr Dalla - Nós louvamos o trabalho do
Sr. Ministro. Dissemos que nos cOngratulamos com V.
Ex~ com relação ao registro que faz, ...

O SR. ALMIR PINTO

-~Perfeito.

O Sr. Moacyr Dalla- ..~o trabalho é bom, é de atendimento, o Governo está e3fC-eiente riessa-ãrea. Mas-, o
que reclamamos é que, se isso ocorre, como V. Ex' afirma, então a sua assessoria está Capeil.ga, está andando
mal. E preciso, Sr. Senador, não sermos pegos de surpresa. Tivemos essa notícia através da imprensa. Quer d-izi!r,
é um pouco de falta de atenção. Eu conheço demais o
Ministro Waldyr Arcoverde, jã estive- corii S. EX.' Várias
vezes fazendo reivindicações-, fui cOlega do -seu irmão
quando era Senador da República, eu e o Senador Jarbas
Passarinho o tiramos dessa tribuna quando desgraçadamente passou mal e veio a falecer. Acho que o Ministro
Waldyr Arcoverde, por uma questão de solidariedade
aos companheiros de partido, pelo menos devia mandar
a sua assessoria avisar que o Ministro vai ao Espírito
Santo no dia taL Eu tenho nottcia agora que a própiia
bancada estadual foi convidada pelo secretário de adffiinistração do Governo que não nOs dá absolutan1ente nenhuma cobertura no Estado do Espfrito Santo. Pelo contrário, está- pinçando os nossos companheiros para
colocá-los na rua. No meu reclamo, o registro que faço
- e V. Ex' disse que talvez seja em boa hora, tomara,
hosanas aos anjos de querubim que esteja certo, porque
na próxima vez pelo menos se S. Ex' nâo nos convídar,
que nos comunique para termos certeza e fazermos um
.registro aqui também.
O SR. ALMIR PINTO - Eu direi a V. Ex• que, não
obstante, como disse, ser muito ligado ao MiníStro Waldir Arcoverde, não tive ciência óa sua ãtual peregrinação
porque o Ministro a faz, assim com muito desprendimento, visando concretizar suas boas intenções que é
preparar o País, através dos seus órgãos federais e estaduais, para u'ma perfeita mobilízaÇâo para a vacinaçãO
contra a pólio nos dois períodos, de junho e de agosto.
Mas, posso adiantar a V. Ex• que no meu primeiro encontro com o Sr. Ministro Arcoverde, tratarei com ele
do assunto. Direi: olha, não obstante todos elogiarem a
eficiência de V. Ex•, o seu trabalho, a sua dedicação, o
seu patriotismo, não esqueça cjue O Senhor é um Mínistro de Estado e é apoiado por um Partido político, que
dá respaldo no Congresso ao Presidente da República.
Assim, quando V. Ex• for a qualquer Estado, deverá dar
ciência as respeCtivas bancadas federal e estadual, comunicando que tal dia estará no Estado tal. Isso já resolveria, porque eles não ignorariam a presença de V. Ex' nos
Estados, e os que desejassem poderiam estar presentes
para receber o Sr. Ministro.
Agradeço o aparte de V. Ex•, pois foi muito oportuno.
Continuando, Sr. Presidente:
O sarampo, a sua vacinação está na ordem do dia; i já
agora o cientista, Dr. Sabín, deseja iniciar em São Paulo
a aplicação de uma nova vacina, na forma de aerosol, o
que facilita mais sua aplicação, principalmente nas
crianças, onde bem maior é a sua inddência.

·. COm este preâmbulo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
desejo reportar-me, a seguir, à presença do Exmo. Sr.
Ministro da Saúde, Dr. Waldir Arcoverde, na Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, em 5 de
riuiíO em curso.
Deveria, Si.-Presidente,límitar-me a pedir, pura e simplesmente, a transcrição, nos Anais da Casa, do importante pronunciamento feito pelo nosso ilustre Ministro,
mas se assim· o 6zer privarei oS Srs. Senadores de conhecerem o verdadeiro teor dos assuntos abordados pelo titular da pasta da Saúde do Brasil naquela Conferência
-Internacional.
Em assim pensando, peço vénia a V. Ex~, Sr. Presidente e ãos mius ilUsTres pares, pira a leitura que neste instante realizarei do alentado documento:

DISCURSO DO SENHOR MINISTRO DA SAÚDE
DO
BRASIL NA XXXVI ASSEMBLEIA
MUNDIAL DA
SAÚDE -GENEBRA 5 DE MAIO DE 1983
Senhor --Presidente
Senhor Díretor-Geral
Senhores Delegados
A Delegação brasileira manifesta sua satisfação por
reencontrar a cOmunidade mundial de saúde, certa de
que esta assembléia é mais uma reafirmaÇão da dedi- ~
G.ação. e___d_Q compromisso com que cada país membro
procura buscar ~a- saúde de s_eus cidadãos.
Expressamos nossas congratulações à OMS pelo intenso e profícuo trabalho realizado no ano passado, conforme descrito no excelente relatório ora apresentado.
Em Particular, congratulamo-nos com o Dr. Halfdan
Mahler por sua reeleição para a Direção Geral, certos de
Que iereínos pela frente maís Um período de gestão e'ficaz
. do"s-1-Umos da organização.
Agradeceri10s, ainda, ao Dr. Mahler o privilégio de
sua visita ao Brasil no final de 1982, o que permitiu comprovar a feliz identidade que coexiste entre as diretrizes
setoriais do Governo brasileiro e as teses que o Díretor_Gerãl vem sUstentando desde Alma Ata.
Nosso País tem consciência plena da importância crescente de que se reveste a cooperação internacional, face à
difícil conjuntura que o Murido ora atravessa._ A crise
global do sistema econômico vem afetando a todos, ao
mesmo tempo em que ameaça a segurança dos povos e a
paz entre as nações. Os extratos sociais de baixa renda,
particularmente entre os paises do Terceiro Mundo, são,
dentre todos, aqueles que. estão pagando o .preço mais
eleVado decorrente desta crise. Urge reformular as bases
das relações econômicas entre os pafses e promover, em
cada pais, o aperfeiçoamento das práticas econômicas,
sociais e políticas, para que possamos todos re~omar o
crescimento produtivo e o desenvolvimento social, assegurando a preservação da paz e da harmonia mundiais.
Esta tem sido a tônica dos pronunciamentos de nosso
País a i'espeito da crise atual, conforme a manifestou o
Presidente João Figueiredo na Assembléia Geral das
Nações Unidas em 1982.
· A cofl.iuntura de crise afeta de modo particularmente
desfavorável a problemática vivenciada pelo setor saúde.
De um lado, a recessão torna mais agudos os fatores determinantes da deterioração dos níveis de saúde: sobretudo entre as populações carentes. De outro, ela provoca
uma redução real dos recursos disponiveis para a ação
setorial dos Governos, os qu,ais, conseqüentemente, se
angustiam por sua incapacidade de dar respostas adequadas às demandas crescentes que lhes são colocadas.
A contagem regressiva para o cumprimento da meta de
"Saúde parã TÕdos no Ano 200" significa que o trabalho
nos anos EJ.Ue nos restam até lá terá de ser redobrado,
Para compensar os avanços que a crise nos impediu de
realizar no passado recente.
· O Brasil se solidariza com todos os países, especialmente o.s do mundo em desenvolvimento, que têm expe-
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rimentado este duplo desafio, porque sua própria experiência neste campo tem-lhe demonstrado a gravidade do
quadro a se enfrentar e a premência de esforços políticos,
técnicos e administrativos que tal enírentamento requer.
Durante o período que ora se encerra, a ação do Governo brasileiro foi profundamente marcada por esforços
no sentido da reorganização e da integração do setor
saúde, tanto do ponto de vista dos programas de alcance
Coletivo, como do atendimento às necessidades de saúde
das pessoas, além da dinamização das iniciativas tenden·
tes à promoção--da cooperação entre países no campo da
saúde.
No que respeita às ações de álcance coletivo, a atuação
do Ministério da Saúde vem-se consolidando em torno
de áreas Programáticas infra -estruturais e finais, sob a
co-ordenação de Comitês Interorgânicos. Entre as primeiras destacam-se os COmftês de Desenvolvimento de
Recursos Humanos, de Desenvolvimento Científico e
Tecn-ológíco em Saúde e de Fortalecimento do Sistema
Setorial de Planejamento e Informação. Aqui se procura
contribuir para melhorar o planejamento, a capacitação
e a utilização do contingente superior a um milhão de
trabalhadores de saúde de níveis superior, médio e elementar de que dispõe o País. Busca-se também desenvolver tecnologias apropriadas de produtos e processos,
com vistas à habilitação dos serviços básicos de saúde
naciOnais, à abordagem de nossos problemas de saúde
Prioritários e ao alc8.nce da auto-suficiência nacional na
peSqUisa e produç~o de fármacos essenciais, medicamentos básicos e produtos imuno-biológicos estratégicos.
Além disso, mUito se tem trabalhado para a integração
do planejamento e da execução das ações -de saúde de
responsabilidade das diferentes agências e esferas de governo, com especial ênfase na somação de recursos ainda
dispersos, na consolidação e aperfeiçoamento do sistema
de informaÇões. setoriais e na normatização e racionalização técnico-administrativas do~ serviços de saúde.
No campo dos programas finatísticos, deu-se atenção
particular aos serviços básicos de saúde e saneamento,
bem como a-o desenvolvimento instituciOnal das agências
de saúde. Atualmente, 98% das lo"calidades do País dispõem de pelo menos um posto 'de saúde operado por
profissional auxiliar, pelo que a ação do Governo agora
se concentra no fortalecimento operacional desta rede, já
bem vasta, de unidades de saúde. Nas áreas urbanas, o
abastecimento de água já alcança cerca de 75% dã população, enquanto a proVisão de destino adequado aos dejeto_s atinge aproximadamente 55%. Entretanto, a intensa migração rural~urbana compromete continuamente
esta cobertura, o que exigiu no ano passado a efetivação
de 232.000 melhorias domiciliares e a operação de cerca
de 2,000 microssistemas de água esgotos sanitários.
Na área de alimentação e nutrição, promoveu-se a distribuição gratuita de alimentos a grupos de risco, totali23lldo 2,5 milhões de pessoas, bem como a oferta subsidiada de alimentos básicos aos trabalhadores "a poin.ilações de baixa renda. Grande parte dos alimentos aqui
distribuídos foi a portada por pequenos produtores, estimulados a participarem do programa através de medidas
especificas. Paralelamente, desenvolveu-se intensa ativi.dade de promoção do aleitamento materno e de combate
às dQenças diarréicas, atravês da reidratação oral.

e

e

Esforços redobrados visando o controle de doenças
transmissíveis resultaram na progressão da queda espetacular da incidência de poliomielite iniciada ~m anos
anteríores, registrando-se apenas 26 casos em 1982. equivalentes a cerca de 1,2% da incidência média verifjcada
na década de 70. A incidência nacional de sarampo foi
reduzida para cerca de 50% dos índices observ~dos no
qüinqUênio <interior. Para assegurar a viab-ilização destas
e de o-utras atividades de imunização, realizou-se intensa
atuaçª-o nos campos do controle de qualidade de agentes
imuno-biológiCos, da consolidação da rede de frio e de
_vigilância epidemiológica. O control~ da tuberculo~ alcança hoje 70% do§ p1unicípios do Pais, através da
atuação integrada dos governos federal e estaduais.
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As grandes endemias também mereceram atenção especial durante o ano fmdo. A malária está pi'aticamente
restrita à região AriiazOriica,- c;nae se verificai:ám 221.000
casos em 1982. Além das atividades rotineiras de controle, ati se desenvolve, em cooperação c-om a OMS, pesquisa com o novo antimalárico mefloquina. Ein f9K2,
concluiu-se o inquéiilo --iiacionill de prevalência da
doença de Chagas, que indicoü a infecção de 4,2% da po-

pulação rural do país, Ao mesmo tempo, conseguiu-se
ampliar em 42% a área lívre dil. trarismissão desta doença
em relação ao ano anteriOr--:-A parTir de 1983, está prevista, com recursos extra-orçamentârios, a ampliação do
Programa, prevendo-se, a médio prazo, a cobertura integral da área chagásica no País. Houve, tambêm, progressos no controle da febre amarela silvestre e na erradicação da infestação urbana pelo Aedes aegypti, anteriármente comunicada a esta Assemblêia. A erradicação depende do esforço coordenado dos países da Região,-que
se comprometeram a tal em resolução na última Conferência SanÚâria Pãii-Americana. Ainda em 1982, foram
realizados I ,2 milhão de exames parasitológicos pa:ni. o
diagnóstico de esquistossomose, além do tratamento de
558 mil pessoas e da aplicação -_de moluscicidas em 17,6
mil criadouros de vetares. Prosseguiu-se, também, com
as atividades de controle de outras endemias, como a filariose, a leishmaniose, a peste e o tracoma.
As aç_ões de vigilância sanitária tiveram prosseguimento, através da realização de cerca de 20.000 análises- a-e produtos para o consumo humano, do estabelecimento
de normas para a produção de biodegradáveis, da produção de cepas padrões de microorganismos e do controle de qualidade dos [muno-biológicos utilizados nos
programas de saúde pública no país. Implantaram-se,
tambêm, no período, sete centros regionais do sistema de
informações tóxko-farmacológicas. Além disto,
concluiu-se a implantação de três novos centros coordenadores da assistência hematológica e hemoterápiCa,
iniciando-se a implantação de outros em mais sete estados.
Finalmente, fcii possível dinamizar consideraVelmente
as atividades de assistência- iilédico-hospitalar voltadas
para determinados problemas nos campos da saúde
materno-infantil, da saúde mental, da pneumologia sanitária, do controle de doenças crónico-degenerativas e da
reabilitação de incapacitados físicos. É de se ressaltar
que tal dinamização feffi -sido possível graças à integração de políticas e recursOs-entre os Ministérios da
Saúde e da Previdência e Assistência Social.
Este último é a instituição responsável pelos programas de saúde individual, os quais se viram seriamente
afetados pela situação económica do país, uma vez que
são custeados por recursos do seguro social. Por outro
lado, a maior parte da assistência prõporcioriada atrilVés
do MiniStério da Previdência é--provida po.r prestadores
privados, que se constituem em fonte de contínua pressão sobre o orçamento previdenciârio. O fato de que a
um número crescente de brasileiros tem sido assegurado
o direito à atenção _médico-hospitalar e farmacêutica
gratuita - e hoje_ mais de 100 milhões de pessoas se encontram nesta situação - também significa um importante fator de incremento do gasto público com serviços
curativos. Estes fatOreS- cCinVergiram para provocar O
crescimento explosivo das previsões, que alcançaram
mais de 200 milhões de consultas médicas e cerca de 13
milhões de internações hospitalares no último ano, com
sêrio desequilíbrio entre os níveis de dispêndio e financiamento.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Com o maior-prazer.

O Sr. Lomanto Júnior -Nobre Senador Almir P!nto,
associo-me à homenagem justa que V. Ex' presta ao Ministro Waldyr Arcoverde. V. Ex• acabou de transmitir à
Casa a brilhante conferência pronunciada pelo Ministro
na Organização Mundial de Saúde, em Genebra. o que

dá, assim, uma síntese do seu admirável trabalho à frente
do Ministério da Saúde. Ainda agora percorre o Minislr_9 ArcQVerde o_ Brasil inteiro, preparando ps(cologlcarnente as populações par-a a grande campanha de vacinação contra a poliomielite, campanha essa que deverá
iniciar-Se rio·próximo.dia li de junho e que naturalmente
terá, e faZemos votos que tenha, maior eficiência ainda
que as campanhas anteriores. Portanto, V. Ex• me faça a
gentileza de incluir no seu brilhante pronunciamento este
meu modesto aparte, que também tem o objetivo de levar a minha admiração e a minha homenagem ao atual
Titular da Saúde.
O SR. ALMIR PINTO - Agradeço ~ V. Ex' o oportuno aparte que oferece a este meu despretensioso discurso. Na verdade, V. Ex• vem fazer justiça a esse magnifico auxiliar do Presidente Figueiredo, o qual não mede
esforços para o cumprimento do seu dever.
Teremos, a 11 de junho e a 14 de agosto, a campanha
de vacinação contra a poliomielite. S. Ex• já está preparando o País todo. Como disse há pouco ao nobre Senador Moacyr Dalla, o Ministro Arcoverde está nessa peregrinação pelo interior do País, de Estado em Estado,
para testar o comportamento das Secretarias de Saúde e
dos seus Departamentos, nas diferentes regiões da Federação, comportamento que se espera seja eficiente na
próxima campanha. Agradeço mais uma vez a V. Ex• o
aparte.
Sr. Presidente, este problema levou o Governo Federal
a encetar uma profunda reorientação da assistêncía
médico-previdenciâria, atravês de um plano coordenado
pelo Ministério da Previdência, com a cooperação do
Ministério da Saúde, de cuja elaboração participaram representantes do Governo, dos trabalhadores, dos empresários e dos produtores privados de serviços de saúde.
Este plano começou a ser executado neste ano, estando
baseado no fortalecimento dos serviços bâsicos de saúde,
na hierarquização e na regionalização do sisteri:ta asSistencial, na plena utilização da capacidade instalada do
setor público e na coordenação das atividades a cargo do
setor privado.
É importante, ainda, mencionar a contribuição de outros Ministérios para as atividades de Saúde desenvolvidas pelo Pais em 1982. Destacam-se aquelas realizadas
pelo Ministério da Educação e Cultura, na capacitação
de recursos humanos e na prestação de assistência médica especializada através dos hospitais universitários; pelo
Ministério do Trabalho, no campo da proteçào à saúde
do trabalhador; pelo Ministério do Interior, nas áreas de
saneamento urbano e habitação; bem como pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, tanto
na coordenação do planejamento setorial, quanto no
apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico em
saúde.
Verifica-se, desta maneira, que o Governo br<i.sileiro
tem procurado superar as dificuldades da conjuntura
presente através das crescentes coordenação e integração
de seus Ministérios na área da saúde. Esta mesma estratégia de somação de esforços para enfrentar dificuldades
setoriais tem sido levada à prática pelo Brasil no campo
da cooperação internacional em saúde. Neste sentido, o
Brasil renova seu apoio e sua disposição de participar
dos esforços promovidos atualmente pela Região das
AmériCas~ ·da OM~ através da Organização PanAmericana da Saúde, no sentido de fortalecer a competência técnica da Organização, para que ela possa ser um
instrumento cada vez mais efetivo da cooperação entre
nações.
Entretanto, entende o Brasil que a cooperação técnica
interpaíses não deve estar restrita às fronteiras geográficas das regiões da OMS. É com base neste entendimento
e no interesse de estreitarmos nossas relações com as
nações irmãs de língua portuguesa que estaremos promovendo com estas, paralelamente à XXXVI Assemble'ia e graças ao apoio da OMS, reuniões especiais com vistas ao estabelecimento de linhas de cooperação mútua
-para enfrentarmos Problemas que nos são comuns:
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Este é _um exemplo concreto de cooperação que oBrasil, juntamente com aqueles países, tem a honra e a satisfação de comunicar à Assembléia. Constitui, também,
esperamos, um desafio estimulante para a OMS,
conclamando-a a direcionar seus esforços para a mobilização das capacidades e potencialidades nacionais em
prol do equacionamento de problemas intra e interpaíses.
Acreditamos, conforme vimos reiterando em oportunidades anteriores, que compartilhar o enfrentamento de
desafios comuns no campo da saúde_ significa; em últirria
análise., urna contribuição efetiva para o entendimento
entre os povos, para assegurar a paz entre as nações e
para a construção de um futuro melhor para toda a humanidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ( Muiro bem!)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 15, DE 1983
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e considerando as disposiçõeS do Decreto Legislativo n~" 114, de 1982, resolve:
Art. 19 O valor mensal do auxílio-transporte no Estado de origem ê reajustado, a partir de li' de fevereiro de
1983, em percentual equivalente à mêdia do reajuste conceclido, pelo Decreto Legislativo n~" 114, de 1982, ao
subsídio, parte fixa e parte variável, devendo este percentual ser calculado sobre o valor decorrente da aplicação
do Ato n9 01, de 1983, da Comissão Diretora.
Art. 21' Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as do Ato n9 14, de 1983, da Comissão Diretora, no que tange ao auxílio-transporte no Estado.
Sala da Comissão Diretora, 26 de maio de 1983. Nilo Coelho - Moacyr Dalla - J aison Barreto - Henrique Santilo - Milton Cabral - Raimundo Parente,

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 16, DE 1983

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
sua competência regimental, e de acordo com o disposto
no art. 536 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, resolve:
Art. li' O valor da gratificação paga aos Contínuos
lotados_ em Gabinetes, na Secretaria Geral da Mesa e aos
que prestam serviços nos Plenários das "ComisSões é arbftrado em 90% (noventa por cento) do valor atribufdo à
gratificação dos Auxiliares de Gabinete, FG-4.
Art. 2~" Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
ArL 3~" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 26 de maio de 1983. Nilo Coelho- Moacyr Dalla- Jaison Barreto- Henrique Santilo - Milton Cabral - Raimundo Parente.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 17, de 1983
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais e regulamentares, resolve:
Art. }I' Ao servidor integrante das Categorias Funcionais de Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia,
de Artifice de Mecânica, de Artífice de Eletricidade e Comunicações e de Artifice de Carpintaria e Marcenaria,
lotado e que exerça, efetivamente, nos órgãos própríOs-e
na Seção de Administração das Residências Oficiais, as
atividades inerentes às categorias de que trata este artigo,
é concedida a retribuição acessória, fixada no valor correspondente ao da Função Gratificada de FG~3. nos termos do art. 537 do Regulamento Administrativo do Senado FederaL
Art. 2'? O Chefe da Seção correspondente indicará
os servidores de que trata o artigo anterior e comunicitl·á
obrigatoiiamente, quando ocorrerem, os afastamentos ~
fim de que se proceda ao cancelamento da vantagem fixada pelo art. 1~" deste Ato.
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Art. 3<? Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4<.> RevogamMse as disposições em contrário.
Sala da Comissão Dire_lora, 26 de maio de 1983. Nilo Coelho- Moacyr Daila -Jaison Barreto- Henrique Santillo - Raimundo Parente - Milton Cabral.

ATA DE COMISSúES
COMISSÃO DIRETORA
4• Reunião Ordinária,
Realizada a 26 de Maio de 1983.
Sob a Presidência do Senhor Senador Nilo Coelh.o,
Presidente, e com a presença dos Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Primeiro-Vice-Presidente, Jaison Barre..
to, Segundo- Vice-Presidente, Henrique Santitlo,
Primeíro-Secretário, Lenoir Vargas, Segundo-Secretário,
Milton Cabral, Terceiro-Secretário, e Raimundo Parente, Quarto-Secretário, às onze horas e trinta m[nulCis óo
dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e três,
reúne-se a Comissão Diretora do senado Federal.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e
concede a palavra ao Senhor Primeíro-Secrctário, que
aborda os seguintes assuntos:
I"')- Problema relativo aos vencimentos dos Agentes
de Portaria. Sua Excelência, inicialmente, faz um retrospecto da situação dos Assistentes de Plenário que, na
gestão anterior, foram posicionados como Assistentes Legislativos, deíxando um g-rãnde vácuo entre as duas Categorias Funcionais. Em seguida, Sua Excelênci.a discorre sobre os vencimentos dos Agentes de Poi'taria, em
níveis muito baixos, alguns dos quais inferiores ao valor
do salário mínimo, e lembra que, no momento, estão desempenhando funções semelhantes às de Assistente de
Plenário, pelo que recomenda idêntica medida em relação a essa Categoria Funcional, ou seja, a sua redistribuição pelas diversas Classes da Categoria Funcional de
Assistente de Plenário. A Comissão Diretora, à unanimidade de seus membros, aprova o parecer e assina o Ato
correspondente, que vai à publicação.
2"')- Projeto- de ResOlução criando a Categoria Funcional de Adjunto Legislativo. O Senhor Primeiro-
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Secretário informa que se trata de proposição aPreciada
e aprovada pela Comissão Diretora anterior, dependendo de apresentação pela atual gestão. O projeto jã havia
sido devidamente examinado pela Primeira-Secretaria,
que lhe dera um enfoque mais consentâneo à praxe da
Casa e aos precedentes. Esclarece Sua Excelência que, na
nova redação proposta, se dá preferência, na colocação
dos atuais Assistentes Legislativos na nova Categoria
Funcional, aos que já haviam sido aprovados anteriormente em prova de seleção interna. Dessa forma, dispensada a exigência de escolaridade e provas, os atuais Assistentes Legislativos- excluídos os que, na gestão passada, vieram da Categoria Funcional de Assistente de
Plenário, são todos redistribuídos na nova Categoria
Funcional, de acordo com os critérios estudados_e aprovados pela Comissão Diretora. Paralelamente, esclarece
_sua Excelência, alguns outros A tos da Comissão Diretora devem ser aprovados, relativamente a determinadas
Categorias Funcionais, a fim de se dar um equacionamento adequado a todas as hipóteses, como, por exemplo, no caso dos Técnicos Legislativos atuais, que não
podem ftcar em situação de inferioridade em relação aos
futuros Adjuntos, uma vez que submetidos às exigências
de escolaridade e provas de seleção interna. A Comissão
Diretora, à unanimidade de seus membros, aprova a matéria e assina o Projeto de Resolução respectivo, que é
enviado à Secretaria Geral da Mesa, para as devidas providências.
3~")- Gratificação de contínuos. O Senhor Primeirow
Secretário esclarece que, pelo Regulamento Administrativo, aos contínuos de Gabinetes será arbitrada uma gratificação pela Comissão Diretora. Desde o inicio, no entanto, o valor dessa gratiftcação foi muito pequeno.
Agora, deCQrridos tantos anos e ante o aumento de trabalho, sugere que o valor dessa gratificação passe a ser
de 90% (noventa por cento) o valor correspondente ao
do Símbolo FG-4. A Comissão Diretora aprova o aumento proposto, só podendo a gratiflcação ser concedida aos servidores da carreira, vedado o recebimento por
outros, de Categorias Funcionais mais elevadas.
4"')- Situação dos Artífices. Esclarece Sua Excelência
que, através dos anos, os servidores situados como Artífices têm sido desviados de suas funções para serviços
administrativos da Casa e em diversos Gabinetes. Com
isso ressente o andamento normal dos trabalhos técnicos, uma vez que ficam os órgãos próprios sem pessoal

se-
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qualiftcado. Indispensável, portanto, a fixação do homem ao seu trabalho normal. mediante a concessão de
uma gratificação acessória, equivalente ao Símbolo FG3. A Comissão Diretora aprova a sugestão e assina o Ato
correspondente, que vai à publicação.
5~")- Assessores. O Senhor Primeiro-Secretárío
lembra que, em Reunião anterior, ftcara incumbido de
examinar e apresentar a proposta necessária à criação de
vinte e cinco (25) empregOs de Assessor Parlamentar, sob
o regime jUrídico da CLT, a serem admitidos mediante
concurso público de provas e títulos, para lotação obrigatória na Assessoria do Senado. Nesse sentido, apresenta à Comissão Diretora minuta de Ato, criando os empregos respectivos, dispondo sobre Banca Examinadora
a ser presidida pelo Senhor Primeiro- Secretário, e incumbida de proceder ao concurso público. A Comissão
Diretora aprova a medida e assina o Ato, que vai à
publicação.

Com a palavra, o Senhor Presidente informa ter sido
procurado por diversos Senhores Senadores, relativamehte ao valor mensal do "auxilio-transporte no Estado'', criado há longos anos, conforme consta de várias
Atas publicadas. o valor mensal deste auxílio, segundo
esses parlamentares, deve acompanhar a média do reajuste dado pelo Decreto Legislativo n"' I 14, de I982, ao
subsídio dos parlamentares, parte fixa e parte variável,
~alculado esse reajuste sobre o valor decorrente da apliw
cação do Ato nl' 01, de 1983, da Comissão Diretora. Assim sendo, esse percentual deveria ser aplicado sobre o
valor de janeiro. Discutida amplamente a matéria, a Comissão Diretora, à unanimidade de seus membros, considerando que o aumento real dos subsídios só ocorre de
quatro em quatro anos, como determina a Constituição,
entende por bem aplicar o índice médio do reajuste concedido em fevereiro, pelo Decreto Legislativo n~' 114, de
1982, calculado sobre o valor de janeiro do corrente
ano. Aprovada a matéria, é assinado o Ato correspondente, que vai à publicação.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu (Aiman Nogueira da Gama), DiretorGeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente.
Sala da Comissão Diretora, 26 de maiO de 1983. Nilo Coelho, Presidente.

